
سخنگوی وزارت خارجه:

در وین، توافقاتی حاصل شده است

w w w . r o o z g a r p r e s s . i r

کره کننده ایران ان شاءاهلل فردا عازم     سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان گفت: هیات مذا
وین خواهد شــد. ســعید خطیب زاده صبح روز گذشــته در نشســت هفتگی خود با خبرنگاران 
داخلی و خارجی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه وزیر امور خارجه روز گذشته اعالم کرد که در 

کرات وین در حوزه اخذ تضمین ها پیشرفت هایی حاصل شده و این پیشرفت ها  جریان مذا
در چه حوزه هایی بوده است، خطاب به خبرنگار پرسش کننده گفت: اجازه بدهید آنچه که در 

 | صفحه 2 میز گفت وگوها مطرح و در مورد آن رایزنی می شود در فضای عمومی مطرح نشود...

سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا اعالم کرد؛

اعمال محدودیت های جدید به مدت 2 هفته
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 وزیر نفت در آیین گشایش 
پانزدهمین نمایشگاه ایران پالست خبر داد؛

امضای ۴.۵ میلیارد دالر 
قرارداد برای توسعه 

گاز میادین نفت و 
     وزیــر نفــت گفــت: امــروز تــوان تولیــد 
روزانــه یــک میلیارد متــر مکعب گاز غنی را 
داریم و مردم روزانه از نعمت آن بهره مند 

هستند...

قالیباف:

هر نوع قرارداد بین 
ایران و سایر کشورها باید 
به تصویب مجلس برسد

     رئیس مجلس شــورای اســالمی به 
بیــان توضیحاتــی دربــاره لــزوم تصویب 
بیــن  المللــی  بیــن  موافقت نامه هــای 
ایران و ســایر کشــورها توســط مجلس 

پرداخت...  | صفحه 2  | صفحه 4 

ویترین  پیشنهادیویترین  پیشنهاد

بیتکوین ۱۰۰ هزار دالری 
در پیش است

3

  دور پایانی 
کرات هسته ای   مذا

پایان بازی است؟
2

ح ارتقای سامانه  طر
هوشمند سوخت کشور 

اجرایی می شود
4

مناطق مشکل دار مدارس 
را تعطیل کنند

7

گهی مزایده  آ

تامین اجتماعی شهرستان مشکین شهر 

آئیــن نامــه  تامیــن اجتماعــی شــعبه مشــکین شــهر در نظــر دارد باســتناد اصــل هشــتم 
از طریــق  را  اجرایــی مــاده 50 قانــون تامیــن اجتماعــی امــوال غیرمنقــول مشــروح ذیــل 

مزایــده بــه فــروش برســاند.
مشخصات مال غیرمنقول مورد مزایده:

ششــدانگ یکبــاب مغــازه بــه شــماره پــاک ثبتــی 287 فرعــی از 119 اصلــی، قطعــه 60 واقــع 
، بــه مســاحت 80متــر مربــع متعلــق بــه شــرکت  در بخــش 11حــوزه ثبــت ملــک مشــکین شــهر
تعاونــی رضــی بــه ازای هــر متــر مربــع 53.750.000 ریــال بــه ارزش 4.300.000.000 ریــال 
لغایــت   9.30 ســاعت  از   1400.12.18 تاریــخ  چهارشــنبه  روز  در  مزایــده  برگــزرای  زمــان 
12.30در ســاختمان شــرکت تعاونــی رضــی واقــع در مشــکین شــهر ، رضــی، خ 45 متــری، 
نماینــده  حضــور  در  رضــی  تعاونــی  شــرکت  ســاختمان  بنزیــن  پمــپ  جایــگاه  روبــروی 
محتــرم دادســتان برگــزار خواهــد شــد .برنــده مزایــده موظــف اســت 10 درصــد کل قیمــت 

پیشــنهادی را بــه صــورت نقــدی و یــا چــک تضمیــن شــده بانکــی فــی المجلــس بــه حســاب 
پرســنلی ســازمان واریــز و مابقــی مبلــغ را ظــرف ســه روز از تاریــخ مزایــده پرداخــت نمایــد . در 
صــورت عــدم پرداخــت مابقــی ، 10 درصــد توســط ســازمان ضبــط و مزایــده طبــق بخشــنامه 

ــد . ــد ش ــذار خواه ــر دوم واگ ــه نف ــازمان ب س
پرداخــت کلیــه هزینــه هــا مربوطــه  بــه شــهرداری ، دارایــی و ... بــه عهــده برنــده مزایــده 

مــی باشــد .
متقاضیــان مــی تواننــد از روز ســه شــنبه مورخــه 1400.11.5 تــا یــک روز مانــده بــه برگــزاری 
مزایــده بــه جــز ایــام تعطیــل از ســاعت 8 الــی 13 جهــت کســب اطاعــات ازشــرایط و بازدیــد 

از محــل و رفــع ابهــام احتمالــی بــه واحــد اجرائیــات شــعبه مشــکین شــهر مراجعــه نماینــد.
رضــی، جنــب شــهرداری،  شهرســتان مشــکین شــهر، شــهر  مزایــده:  مــورد  ملــک  آدرس 

ارس  چــاپ  روبــروی 

 نوبت دوم

گهی تحدید مناقصه عمومی یک مرحله ای  آ

روابط عمومی شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان

نام پیمانکار 

دفترچه مناقصه: مدیریت انرژی سال 1۴01 در محدوده امور برق مناطق نواحی شرکت توزیع برق 
شهرستان اصفهان 

شماره مناقصه شرکت: ۴001۴090 
شماره سامانه: 2000001211000073 

شــرکت توزیــع بــرق شهرســتان اصفهــان در نظــر دارد خدمــات مــورد نیــاز را بــه شــرح ذیــل بــه اســتناد قانــون برگــزاری مناقصــات و آییــن نامــه معامــات از طریــق ســامانه تــدارکات 
الکترونیکــی دولتــب ه صــورت مناقصــه عمومــی یــک مرحلــه ای از بیــن پیمانــکاران واجــد شــرایط کــه در ســامانه الکترونیکــی دولــت ثبــت نــام نمــوده انــد خریــداری نمایــد. 

الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. 
موضوع مناقصه: مدیریت انرژی سال 1۴01 امور برق مناطق نواحی شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان 

شماره مناقصه )مرجع( 
شماره مناقصه )سامانه 

تدارکات الکترونیکی 
دولت( 

مهلت تهیه تاریخ توزیع دفترچه 
دفترچه 

آخرین مهلت 
بارگذاری و تحویل 

کات  پا

گشایی اسناد  باز
مبلغ تضمین ارزیابی کیفی 

۴001۴09020000012110000731۴00/11/201۴00/11/271۴00/12/081۴00/12/096۵0/000/000
پیشــنهاد دهنــدگان مــی تواننــد اســناد مناقصــه بــه شــرح فــوق را از طریــق ســایت https://www.setadiran.ir/setad/cms دریافــت و حداکثــر تــا پایــان وقــت اداری روز 
ــاغ  ــار ب ــان چه ــانی: اصفه ــه نش ــود را ب ــری( خ ــاء محض ــرم امض ــه و ف ــت نام ــی )ضمان ــناد فیزیک ــن اس ــد و همچنی ــذاری نمای ــوق بارگ ــامانه ف ــورخ 1400/12/08 در س ــنبه م یکش
عباســی – خیابــان عبــاس آبــاد – ســاختمان ســتاد شــماره یــک شــرکت توزیــع بــرق شهرســتان اصفهــان طبقــه همکــف – دبیرخانــه تحویــل نماینــد. بــه پیشــنهاد مناقصــه گرانــی 

کــه بعــد از مهلــت مذکــور اقــدام نمــوده باشــند ترتیــب اثــر داده نخواهــد شــد. 
 http://tender.tavanir.org.ir سایت اینترنتی معامات توانیر به آدرس

 http://iets.mporg.ir سایت اینترنتی پایگاه ملی مناقصه ایران به آدرس
 http://eepdc.ir سایت اینترنتی شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان به آدرس

شماره تلفن واحد مناقصات 34121482-031 آقای کریمی - شماره تلفن کارشناس مدیریت مصرف: 34121245-031 آقای مهندس اسکندری 
جهت انجام مراحل عضویت در سامانه مرکز تماس 41934-021 دفتر ثبت نام: 88969737-021 و 85193768-021 تماس حاصل فرمائید. 

مبلغ و نوع تضمین شرکت در مناقصه: در اسناد درج شده است. 
- شــرکت کننــدگان در مناقصــه مــی بایســت 72 ســاعت قبــل از آخریــن مهلــت اتمــام زمــان مناقصــه بــا مراجعــه بــه ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولــت و یــا تمــاس بــا واحــد 

مناقصــه و مزایــده از آخریــن اصاحــات احتمالــی اســناد مطلــع گردنــد در غیــر ایــن صــورت مســئولیت عــدم رعایــت ایــن بنــد بــه عهــده مناقصــه گــران مــی باشــد. 
- پیشنهادات رسیده با حضور اعضا کمیسیون معامات باز و قرائت خواهد شد. 

- پیشنهاد دهنده می بایست صرفا در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ثبت نام کرده باشد. 
- به مدارک پیشنهادات و نامه های فاقد امضا، مخدوش مشروط یا بعد از انقضاء مهلت مقرر واصل شود مطالقا ترتیب اثر داده نخواهد شد. 

- شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان در رد یا قبول کلیه پیشنهادات مختار می باشد. 
- سایر اطاعات و جزئیات مربوط در اسناد مناقصه مندرج می باشد. 

شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان - امور تدارکات و بازرگانی

شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان 

سیاست اقتصادی یا اقتصاد سیاسی؛ 

 توسعه پایدار از کدام مسیر
 میسر می شود؟

   انوشیروان راستگوی کلشتری
در عصــر کنونی وقتــی از تحقق 
اهداف جامعه و پویایی تولید سخن 
به میان مــی آید باید به مجموعه 
ای از سیاســت هــا و مولفــه های 
مولد رشــد و توسعه توجه کرد. از 
تعامل آزاد با دنیای خارج تا رفع موانع تولید، بهبود کیفیت 
نهادی و حکمرانی، آزادی های اقتصادی و مدنی، چینش 
سیاست های مناسب اقتصادی، کاهش فساد، اصالح نظام 
مالیاتی و بانکی و رسمیت شناختن نظام انگیزشی تولید 
و... از جمله مواردی هســتند که باید مورد بحث و بررســی 

موثرین و متولیان اجتماع قرار گیرد. 
 در گذار به جهانی شدن دغدغه دولت ها از مسائل امنیتی 
و سیاسی به دست یابی به سهمی از بازارهای تولید، تجارت 
و سرمایه ی جهانی تغییر یافته است. تجلی این تحول در 
عملکرد دولت ها در نظام اقتصاد سیاســی جهانی، گذار از 
دیپلماسی سنتی به دیپلماسی اقتصادی به عنوان ابزار نوین 
و کارآمد تعامل در اقتصاد جهانی و دســت یابی به توســعه 
قابل مشاهده می باشد. برای ایران به عنوان کشوری در حال 
توسعه استراتژی رهایی از فروش مواد خام و دست یابی به 
مدارهایی از تولید کاالهای صنعتی یا مشتقات حاصل از 

فرآوری مواد خام، نه تنها ضرورت بلکه یک الزام است.
گسترش بازارهاي جهاني و ارتباط روزافزون بین کشورهاي 
مختلف باعث شده تا محیط تجاري بسیاري از فعالیت هاي 
اقتصادي با تغییر و تحوالت زیادي روبه رو شود. در چنین 
شــرایطی مفاهیم دیپلماسي اقتصادي از اهمیت بسزایي 
برخوردار می باشــد، به گونه اي که در دوران حاضر ایجاد 
فضاي الزم در سیاســت خارجي جمهوري اسالمي ایران 
از جمله شــرایط الزامي بســتر تعامل با اقتصاد جهاني را 

تشکیل داده است... 
ادامه در صفحه 2

یادداشت

گهی مزایده  آ

محسن احمدی - شهردار شاهرود 

شــهرداری شــاهرود در نظــر دارد نســبت بــه فــروش تعــدادی از امــاک شــهرداری بــا کاربــری مســکونی در نقــاط مختلــف ســطح 
شــهر اقــدام نمایــد لــذا متقاضیــان مــی تواننــد جهــت کســب اطاعــات بیشــتر از موضــوع آگهــی و نحــوه شــرکت در مزایــده 
ــد  ــی 5124 واح ــن 31555127-023 داخل ــا تلف ــت اداری ب ــل در وق ــام تعطی ــز ای ــه ج ــه روزه ب ــت هم ــنهاد قیم ــه پیش و ارائ
ــن آگهــی مزایــده در ســامانه تــدارکات الکترونیــک  ــا مت ــد. ضمن حقوقــی و امــاک شــهرداری شــاهرود تمــاس حاصــل نماین

دولــت بــه آدرس www.setadiran.ir قابــل مشــاهده و بهــره بــرداری مــی باشــد. 
مهلت دریافت اسناد مزایده تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ 1400/12/07 می باشد 

گهی مزایده عمومی 3/م/۱4۰۰ آ

مدیریت مخابرات منطقه مرکزی 

شــرکت مخابــرات ایــران منطقــه مرکــزی در نظــر دارد اجنــاس راکــد و اســقاط موجــود در انبــار خــود را از طریــق مزایــده عمومــی بــه فــروش برســاند لــذا 
از کلیــه فعــاالن در ایــن زمینــه دعــوت مــی شــود جهــت دریافــت اســناد مزایــده بــه ســایت مخابــرات منطقــه مرکــزی بــرای دانلــود، مراجعــه و یــا بــا در 
دســت داشــتن فیــش واریــزی بــه مبلــغ 500/000 ریــال بــه شــماره حســاب جــام 1660860892 نــزد بانــک ملــت شــعبه اراک بــه نــام مخابــرات منطقــه 
مرکــزی بــا کــد شناســه 3100080660127 بــه نشــانی ذیــل مراجعــه و پــس از تکمیــل اســناد مذکــور پاکتهــای پیشــنهادی خــود را حداکثــر تــا ســاعت 12 

مــورخ 1400/12/01 بــه واحــد خریــد تحویــل نماینــد. 
)شرکت کنندگانی که اسناد را از طریق سایت دانلود می نمایند نیازی به پرداخت فیش ندارند( 

نــوع تضمیــن شــرکت در مزایــده: واریــز مبلــغ تضمیــن بــه حســاب بانکــی شــرکت مخابــرات ایــران – مدیریــت منطقــه مرکــزی ضمانتنامــه بانکــی قابــل 
تمدیــد دارای حداقــل ســه مــاه اعتبــار در وجــه شــرکت مخابــرات ایــران مدیریــت منطقــه مرکــزی چــک بانکــی تضمینــی در وجــه شــرکت مخابــرات ایــران 

– مدیریــت منطقــه مرکــزی 
، چــک شــخصی و نظایــر آن ترتیــب اثــر داده نخواهــد  ر توجــه: بــه پیشــنهادهای فاقــد ســپرده، ســپرده هــای مخــدوش، ســپرده هــای کمتــر از میــزان مقــر

 . شد
مبلغ تضمین شرکت در مزایده : 1230000000 ریال 

مــکان دریافــت اســناد و ارائــه پیشــنهادات )پاکتهــای مزایــده(: اراک خیابــان دانشــگاه ســه راه خانــه ســازی قنــات انتهــای خیابــان شــقایق ســاختمان 
شــماره 1 مخابــرات طبقــه همکــف – اداره تــدارکات 

سایر اطاعات و جزئیات مربوط در اسناد مزایده مندرج است. 
هزینه چاپ آگهی بر عهده برنده مزایده می باشد. 

تلفن تماس: 33255100 واحد رید 
جهت دانلود اسناد به نشانی www.markazi.tei.ir مراجعه گردد. 

روزنامه روزگار را
در شبکه های اجتماعی 
دنبال و حمایت نمایید

www.instagram.com/rozegarnews
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سیاست 2

خطر ارسال به بایگانی بهارستان ، بیخ گوش طرح شفافیت
سخنگوی کمیسیون تدوین آیین نامه داخلی مجلس گفت: اگر شفافیت یکبار دیگر به صحن بیاید و رای نیاورد، از 

دستور کار خارج است و باید هیات رئیسه پاسخگوی این موضوع باشد.
»سمیه محمودی«، نماینده مردم شهرضا و سخنگوی کمیسیون تدوین آیین نامه داخلی مجلس، در رابطه با دالیل 
به نتیجه نرسیدن طرح شفافیت گفت: شفافیت به هر حال یک دیوار شیشه ای ایجاد می کند. ما یک روز به عنوان 
نماینده و یک روز به عنوان شخص عادی خواهیم بود. این نیست که ما همیشه در این جایگاه)نمایندگی( قرار بگیریم. 
شفافیت اتفاق بسیار خوبی است. چه در مجلس و چه جاهای دیگر و یکی از مسائل و مشکالت کشور ما شفافیت 

است. بنده موافق شفافیت هستم، اما موافق این طرح نیستم.
وی در ادامه تصریح کرد: کمیسیون آئین نامه داخلی وظیفه خود را انجام داده است. در کمیسیون آئین نامه دوبار 
رای گیری شده است اما، چون طرح نتوانست دو سوم آرا را کسب کند، در کمیسیون دوباره روی آن کار کردیم و به 
صحن فرستادیم. هیات رئیسه باید شفافیت را در دستور قرار بدهد و چندین ماه هم در دستور است اما، در دستور روز 

قرار نمی گیرد. محمودی در پاسخ به این که چرا هیئت رئیسه طرح را در دستور کار روز قرار نمی دهد، بیان داشت: 
اگر طرحی رای نیاورد، دیگر قابل طرح نیست. شاید می خواهند روی طرح کار شود که رای بیاورد. باید دو سوم آراء 
را کسب کند، مثل بقیه طرح ها نیست که نصف بعالوه یک باشد. بیشتر مصوبات کمیسیون آئین نامه داخلی دقیقا 
همین است. اکثریت به این طرح رای دادند، اما نتوانست دو سوم را کسب کند و اکنون در دستور کار است و با وجود 

50 امضا دوباره در دستور کار قرارگرفت.
وی تاکید کرد: اگر شــفافیت یکبار دیگر به صحن بیاید و رای نیاورد، از دســتور کار خارج اســت و باید هیات رئیســه 
پاسخگوی این موضوع باشد. نماینده مردم شهرضا در رابطه با بی اطالعی افکار عمومی از جزئیات این طرح و عدم 
شفاف سازی نمایندگان افزود: اکنون مردم معیشت شان را مهمتر می دانند تا شفافیت، مردم بیشتر معیشت شان 
و موضوعات این چنینی را در نظر دارند و از مجلس انتظار دارند معیشت شان را دنبال کنند. بنده موافق شفافیت 

هستم و اگر اتفاق بیفتد کار خیلی بزرگی است. 

یادداشت

تابلوی سیرک » پیکادیلی« 
شهر لندن تصویر ملکه الیزابت 

دوم را به مناسبت هفتادمین 
سالگرد سلطنت او به نمایش 

گذاشته است./ آسوشیتدپرس

آموزش نظامی 
شهروندان 
غیرنظامی اوکراینی 
در شهر »کی یف«/ 
خبرگزاری فرانسه

گزارش تصویری

گزارش می دهد کونومیست  ا

کرات هسته ای، پایان بازی است؟ دور پایانی مذا
مذاکرات هسته ای با ایران وارد مرحله پایانی 
می شود این زمانی رو به اتمام، برای جلوگیری 

از بروز یک بحران تازه در خاورمیانه است.
در دنیای رقابت ژئوپولیتیکی فزاینده بر ســر 
اوکراین، تایوان و دیگر نقاط جهان، قدرت های 
بزرگ دســت کم توانســته اند در تالش های 
دیپلماتیک برای مهار برنامه هســته ای ایران 
با یکدیگر همکاری کنند. پس از هشــت دور 
مذاکــره در وین آیا آنــان می توانند توافقی 
هســته ای را که باراک اوباما در ســال ۲0۱5 
بر سر آن اجماع الزم را کسب کرده بود و سه 
ســال بعد دونالد ترامپ آن را رها کرد، احیا 
کنند؟ دور بعدی مذاکرات که قرار است این 
هفته آغاز شود تعیین کننده به نظر می رسد.

یک منبع آگاه می گوید که مذاکره کنندگان 
هرگز به پیشرفت تا این اندازه نزدیک نبوده اند، 
اما همزمان هرگز به شکست نیز تا این اندازه 
نزدیک نبوده اند. مقام های آمریکایی به طور 
قابل توجهی در مورد چشم انداز توافق خرسند 
هســتند. امریکا در ژستی تازه که نشانه ای از 
حسن نیت قلمداد می شود هفته گذشته اعالم 
کرد که شــرکت های روسی، چینی و اروپایی 
می توانند مجددا معافیت هایی از تحریم های 
آمریکا را دریافت کنند تا در برخی فعالیت های 

هسته ای غیرنظامی در ایران شرکت کنند.
خطرات خرابکاری از ســوی برخی از گروه ها 
نیز آشــکار اســت. تندرو هــای جنگ طلب 
امریکایــی صدای مخالفت خــود را بلندتر 
کرده اند. انصاراهلل در یمن حمالت موشــکی 
و پهپادی علیه امارات متحده عربی را تشدید 
کرده اند. این موضوع باعث اســتقرار یک ناو 
جنگی آمریکایی و جنگنده های پیشــرفته 
نه تنها برای کمک به محافظت از آن کشــور 
بلکه برای ارسال یک هشدار ضمنی به ایران 
شــده است. اسرائیل در حال تمرین حمالت 
نظامی به تاسیسات هسته ای ایران بوده است. 
همکاری امنیتی آن کشور با کشور های خلیج 

فارس در حال افزایش است.
برجــام برنامه هســته ای ایران را به شــدت 
محدود کرد و در ازای لغو بسیاری از تحریم ها 
بازرسی های بازرسان آژانس بین المللی انرژی 
اتمی را تقویت کرد. با این وجود، اســرائیل و 
حتی برخی دموکرات ها آن را محکوم کردند. 
برجام به ایران اجازه می داد پس از ۱5 ســال 
غنی ســازی اورانیــوم در مقیاس بزرگ را از 
ســر بگیرد. هم چنین، برجام ایران را ملزم به 

پایان دادن به برنامه موشــکی یا فعالیت های 
منطقه ای اش نکرده بود.

ترامــپ که برجــام را »بدترین توافق تاریخ« 
خوانده بود تحریم های زیادی را تحت کارزار 
»فشار حداکثری« اعمال کرد. در پاسخ به این 
رویکرد، ایران به تدریج به غنی سازی اورانیوم 
خود سرعت بخشید. ایران مقادیری از اورانیوم 

را تا ۶0 درصد غنی سازی کرده است.
هم چنین، ایران گاز هگزا فلوراید اورانیوم غنی 
شده را به فلز اورانیوم که محتمل ترین استفاده 
از آن در ساخت بمب اتمی است تبدیل کرده 
و بازرسی های آژانس بین المللی انرژی اتمی 
سازمان ملل را با مشکل مواجه ساخته است. 
»رافائل گروسی« مدیر کل آژانس خاطر نشان 
ساخته که ایران تنها کشوری است که سالح 
هسته ای ندارد و اورانیوم را تا این حد باال غنی 
می کند. او افزوده اســت: »آن چه شــما اینجا 
دارید ایرانی اســت که در تمام ابعاد در برنامه 

هسته ای خود رشد کرده است«.
واقعیت آن است که زمان مورد نیاز ایران برای 
ساخت یک بمب اتمی با توجه به مقادیر مواد 
شکافت پذیر مورد نیازی که در اختیار دارد به 
کمتر از یک ماه کاهش یافته است یعنی بسیار 
کوتاه تر از زمانی که در زمان انعقاد برجام تصور 
می شــد. البته زمان مورد نیاز برای قرار دادن 
کالهک هســته ای روی یک موشک از سوی 
ایران شاید یک تا دو سال دیگر به طول انجامد.

از ایــن رو، امریــکا اصرار دارد که مذاکرات در 

حال ورود به »پایان بازی« اســت: اگر توافقی 
به زودی منعقد نشود توافق پیشین ارزش خود 
را از دست خواهد داد. هرچه مذاکرات بیشتر 
به طول انجامد محدودیت های برنامه ایران بر 
اســاس »بند های غروب آفتاب« برجام زودتر 
منقضی می شود. »راب مالی« مذاکره کننده 
ارشــد آمریکا اذعان کرده که زمان مورد نیاز 
برای ســاخت سالح هسته ای کاهش یافته و 
بازگشت به شرایط قلبی دشوار و شاید ناممکن 

باشد.
بــرای طرف ایرانی نیز برجام ارزش خود را از 
دســت می دهد. با توجه به این که جو بایدن 
ممکن است در سال ۲0۲5 میالدی بار دیگر 
به عنوان رئیس جمهور امریکا انتخاب نشود 
این احتمال وجود دارد که هرگونه لغو تحریم از 
سوی آمریکا موقتی باشد. ممکن است ترامپ 

بار دیگر به کاخ سفید بازگردد.
در هــر صورت، هر رئیس جمهور جمهوری 
خواه دیگری نیز برای کنار گذاشــتن توافق 
تحت فشار شدید قرار خواهد گرفت. مذاکره 
کنندگان آمریکایی درخواســت های ایران 
برای ارائه تضمین مبنی بر عدم اعمال مجدد 
تحریم ها را رد کرده اند. آنان می گویند که 
بایــدن نمی تواند جانشــین خــود را مقید 
بــه اجرای توافق هســته ای احتمالی کند. 
بهتریــن کاری کــه او می تواند انجام دهد 
قول پایبندی به برجام در صورت پایبندی 

ایران به برجام است.

آیا این اطمینان بخشی موثر خواهد بود؟ 
افراد خوش بین احتمال حصول توافق تازه را 
۷5 درصد قلمداد می کنند. این امر دستاورد 
بزرگــی برای اقتصاد ایــران در دوره آغازین 
ریاست جمهوری ابراهیم رئیسی خواهد بود. 
افراد بدبین، اما احتمال باالیی از شکســت را 
متصور هستند و معتقدند که ایران بدان خاطر 
مزیت های خود را مطرح می کند که متقاعد 
شده آمریکا خواستار استفاده از گزینه نظامی 
و آغاز جنگ علیه ایران نیست. در این میان، 
احتمال بروز ســوء تفاهم باال است با توجه به 
اینکه ایران به طور مستقیم با آمریکا مذاکره 
نمی کند )در عوض، ایران به طور غیر مستقیم 
از طریق دیپلمات های اروپایی، چینی و روسیه 

مذاکره می کند(.
بایــدن می گوید به ایران اجازه نخواهد داد به 
سالح هسته ای دست یابد این در حالی است 
که اسرائیل در این باره اطمینان ندارد. بایدن 
می گوید ایران نباید توانایی به دســت آوردن 
یک بمب اتمی را داشــته باشــد. در نتیجه، او 
وعده داده که به توافقی »طوالنی تر و قوی تر« 
از برجام با ایران دست یابد. این در حالی است 
کــه دولــت بایدن در بهتریــن حالت آن چه 
می تواند به دست آورد توافقی کوتاه مدت تر و 

ضعیف تر از برجام خواهد بود.
البتــه مقامــات غربی نیز بــرای گزینه های 
جایگزین در صورت شکست مذاکرات آماده 
می شــوند. آنان بی سر و صدا در مورد مراحل 

بعدی افزایش فشــار اقتصادی و سیاســی بر 
ایران با یکدیگر بحث و رایزنی می کنند. یکی 
از گزینه ها برای کشور های اروپایی )و احتماال 
بریتانیا( مکانیسم ماشه است که از طریق آن 
می توان تحریم های سازمان ملل متحد را علیه 
ایــران اعمال کــرد و در برجام به عنوان یک 
گزینه مطرح شــده است. این موارد تاثیرات 
محدودی دارند و باعث تشــدید تضاد میان 
غرب با روسیه و چین می شوند. این در حالی 
است که غرب برای افزایش تاثیر تحریم های 
اقتصادی بر ایران به مصالحه و همکاری چین 

و روسیه نیاز دارد.
روسیه و چین تاکنون به ایران کمک کرده اند 
تا به ســوی پذیرش یک توافق هسته ای تازه 
حرکت کند. به عنوان مثال، در ماه دســامبر، 
آن دو کشور ایران را تحت فشار قرار دادند تا 
به همکاری محدود خود با آژانس بین المللی 
انرژی اتمی بازگردد تا مانع از طرح موضوع در 
شورای امنیت سازمان ملل متحد شوند. روابط 
چین و روســیه با ایران پیچیده است. روسیه 
برای ایران تسلیحات و فناوری هسته ای فراهم 

می کند.
چین بزرگترین خریدار نفت از ایران است. به 
نظر می رســد روسیه و چین هر دو عالقه مند 
به اســتفاده از ایران به عنوان یک اهرم و وزنه 
علیه نفوذ آمریکا هستند. با این وجود، روسیه 
و چین هیچ یک نمی خواهند ایران به ســوی 
ســاخت سالح هسته ای حرکت کند. به نظر 
نمی رســد که آن دو کشــور مایل باشند یک 
بحران جدید در خلیج فارس ایجاد شــود که 

به بی ثباتی ژئوپولیتیک بیافزاید.
طوفان ایجاد شده بر سر اوکراین ممکن است 
چنین محاســباتی را تحت تاثیر قرار دهد. 
برخــی از دیپلمات هــا امیدوارند که بحران 
اوکراین در واقع یک توافق را تســریع کند، 
زیــرا قدرت های بزرگ به دنبال رقابت های 
خــود در دیگر نقاط جهان هســتند. هفته 
گذشــته، روســیه و چین با انتشار بیانیه ای 
مشــترک اعالم کردند که آمریکا و متحدان 
اش را به دلیل ایجاد و تشدید تضاد در سراسر 
جهان محکوم می کنند. ایران می تواند به یکی 
دیگر از عناصر رقابت میان غرب با روسیه و 
چین تبدیل شود. اگر چنین اتفاقی رخ دهد 
یک بحران جدید در خاورمیانه به بحران های 
موجود بین روسیه و چین با غرب در اروپا و 

آسیا افزوده خواهد شد.

خبر ویژه

عملیات آب رسانی به ۴۸0 روستا و برق رسانی به ۲۱۱ روستا با حضور رئیس جمهور آغاز شد.
رئیس جمهــور صبــح دوشــنبه در هفتمین روز از دهه مبارک فجــر با حضور در محل وزارت نیرو و از طریق 
ارتباط ویدئوکنفرانس با سراســر کشــور طرح های آب رســانی به ۴۸0 روستا و برق رسانی به ۲۱۱ روستا را به 

شکل رسمی افتتاح کرد.
همچنین، صد ها طرح آب رســانی و برق رســانی روســتایی، تامین مولد های خورشیدی قابل حمل برای ۱0 

هزار خانوار عشــایری و آغاز عملیات اجرایی جهاد آب رســانی به ۱0 هزار روســتا با حضور آقای رئیســی در 
وزارت نیرو افتتاح شد.

عالوه بر این، در این مراســم عملیات اجرایی طرح جهادی توســعه و بهســازی شــبکه برق ۴500 روســتا و 
بهره برداری از مولد های خورشیدی قابل حمل که به ۱0 هزار خانوار عشایری تحویل شده است،  آغاز شد.
رئیس جمهور همچنین دستور آغاز عملیات اجرایی طرح جهاد آب رسانی به ۱0 هزار روستا را صادر کرد.

ح های آب و برق   روستا یی و عشایری با حضور رئیس جمهور افتتاح طر

سخنگوی وزارت خارجه:

در وین، توافقاتی حاصل شده است
ســخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان گفت: هیات 
مذاکره کننده ایران ان شاءاهلل فردا عازم وین خواهد شد.
سعید خطیب زاده صبح روز گذشته در نشست هفتگی 
خود با خبرنگاران داخلی و خارجی در پاسخ به سوالی 
مبنی بر اینکه وزیر امور خارجه روز گذشته اعالم کرد 
کــه در جریــان مذاکرات وین در حوزه اخذ تضمین ها 
پیشرفت هایی حاصل شده و این پیشرفت ها در چه حوزه 
هایی بوده است، خطاب به خبرنگار پرسش کننده گفت: 
اجــازه بدهیــد آنچه که در میز گفت وگوها مطرح و در 
مورد آن رایزنی می شود در فضای عمومی مطرح نشود.

وی ادامــه داد: در حــوزه اخذ تضمین ها در مورد ابعاد 
مختلف آن با ارائه راهکارهای خالقانه و با ابتکاراتی که 
صورت گرفته بحث و رایزنی شده است. توافقاتی حاصل 
شــده اســت ولی نباید فراموش کنیم که در مورد هیچ 
چیزی توافق نمی شــود مگر اینکه در مورد همه چیز 

توافق انجام شود.
خطیب زاده همچنین در پاسخ به سوال دیگری در مورد 
روابط ایران و آذربایجان و سفر مقامات دو کشور به تهران 
و باکــو اظهــار کرد: روابط ایران و آذربایجان از برخی از 

سوءتفاهمات رسانه ای عبور کرده است.
وی بــا بیــان اینکــه در حوزه روابط با کشــورها بحث 
دیپلماسی عمومی برای ما مهم است و در متن حضور 
دارد، گفت: بین ایران و آذربایجان در حوزه موضوعات 
دوجانبه موضوع بازســازی و همکاری های منطقه ای، 
اقدامات و همکاری الزم در حال انجام است. برای نمونه 
در مورد کریدور خلیج فارس تا دریای سیاه درست است 
که ایران هماهنگ کننده این روند است ولی آذربایجان، 
ارمنستان، یونان و بلغارستان نیز در این روند حضور دارند. 
ایــران در حــوزه منطقه ای بر روی ترتیبات منطقه ای 

درون زا تأکید دارد.
سخنگوی وزارت امور خارجه همچنین در پاسخ به سوال 
در مورد حمالت نظامی اخیر ترکیه به منطقه شــمال 
عراق و تحلیل برخی از رســانه های ترکیه ای مبنی بر 
اینکه این حمالت پیام هایی را از سوی ترکیه به ایران 
و حتی آمریکا دارد و یک نوع جنگ ژئوپلیتیک است، 
تصریــح کرد: احترام به تمامیت ارضی عراق موضوعی 

جدی برای ایران است.
وی ادامه داد: مرزهای ایران و ترکیه ســال های ســال 
مرزهای صلح و دوستی بوده اند و روابط دو کشور روابط 
طبیعی است و سال هاست که ما از منازعات ژئوپلیتیک 

دور بوده ایم.
خطیب زاده با بیان اینکه دو کشــور ایران و ترکیه در 
موضوعات مختلف با یکدیگر رایزنی و گفت وگو می کنند، 
اظهار کرد: در برخی از این حوزه ها مواضع دو کشور به 
یکدیگر نزدیک اســت و در برخی از حوزه ها نیز تالش 

مان این است که از اختالف نظرها عبور کنیم.
وی همچنین در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه 
گفته شده که آقای گلبدین حکمت یار یکی از مقامات 
سابق افغانستان به تازگی به ایران سفری داشته است و 
آیا این خبر تأیید شده است، گفت: رفت وآمد چهره های 
افغانستانی به ایران امر تازه ای نیست. تهران به صورت 
منظــم میزبان گروه هــا و چهره های مختلف محترم 
افغانســتانی بوده اســت. در چارچوب این مسیر که در 
انجام گفت وگوهای بین افغانی تأکید دارد و ما این مسیر 

را ادامه می دهیم.
ســخنگوی وزیر خارجه کشورمان در بخش دیگری از 
صحبت های خود در پاســخ به ســوالی مبنی بر اینکه 
برخی از رسانه های غربی اعالم کرده اند که دور هشتم 
مذاکرات وین از سه شنبه از سر گرفته خواهد شد، گفت: 
ان شاءاهلل هیئت مذاکراتی ایران فردا عازم وین خواهند 
بود و این انتظار وجود دارد که همه هیئت ها سه شنبه 

برگردند و رایزنی ها و گفت وگوها از سر گرفته شود.
وی ادامــه داد: طبیعی اســت کــه ایران انتظار دارد که 
تصمیمات الزم و ضروری از سوی طرف های مقابل به 
ویژه واشنگتن اتخاذ شده باشد، در موضوع رفع تحریم 

ها و انتفاع ایران از برجام.
خطیب زاده افزود: انتظار ما این اســت که هیئت ها از 
جمله آمریکایی ها با دستورالعمل روشن برای عمل به 
تعهداتشــان در راســتای برجام و رفع تحریم ها به وین 
برگردند. موضوعات قابل توجهی در دســتور کار است 
که جز با تصمیمات سیاسی واشنگتن احتماال گشایشی 

در آن متصور نیست.
وی بــا بیــان اینکــه ایــن انتظــار وجــود دارد که 
اظهارنظرهــای مثبت در مورد مذاکرات و برجام در 
عمــل تبدیــل به اجرای تعهدات شــود، تأکید کرد: 
مقامــات آمریکایی باید بدانند که هزینه تصمیمات 
مخرب و غلط آن ها در خصوص خروج غیرقانونی از 
برجام و عدم انجام تعهداتشان را نمی توانند از جیب 
ملــت ایــران بپردازند. آن ها باید اعتماد ملت ایران را 
کسب کنند و در عمل نشان دهند که از مسیری که 
رفته اند برگشــته اند و برخی از اظهارات که بیانگر 
این اســت که آن ها حاضر نیستند هزینه تصمیمات 
غلط خود را بپردازند مانع بزرگی در این زمینه است. 
مــا منتظــر می مانیم که در وین این تغییر رفتار را به 

صورت عملی ببینیم.
این دیپلمات ارشــد کشورمان همچنین با بیان اینکه 
اروپایــی ها نیــز در حوزه برجام بی عملی های مفصل 
و مکرری داشــته اند، ادامه داد: تنها راه این اســت که به 
تعهدات خود عمل کنند و از بی عملی مطلق عبور کنند 
و برای یک بار نشــان دهند که از اراده و توان الزم برای 
انجام تعهداتشــان برخوردار هستند و کنشگران قابل 

اتکایی در نظام بین الملل هستند.
سخنگوی وزارت خارجه همچنین در مورد اقدامات و 
برنامه های برخی از رســانه های فارســی زبان خارج از 
کشور علیه زبان فارسی و اظهارنظرهای مختلف مطرح 
شده در این زمینه گفت: برخی تالش ها، دسیسه ها و 
توطئه ها علیه هویت ایران و علیه ملت بزرگ ایران در 

جریان است که البته این ها امر جدیدی نیست.

 توسعه پایدار از کدام مسیر
 میسر می شود؟

ادامه از صفحه اول:
از سویی از آن جا که فرایند ارزآوري اقتصاد کشورمان 
طی دهه های گذشته بیشتر به استخراج، بازاریابی و 
صدور نفت و فرآورده هاي نفتی متکي بوده و تعیین 
قیمت این مولفه های ثروت ســاز در بازارهاي بین 
المللي همواره دستخوش نوسانات و تغییرات ناگهاني 
هستند، اعتقاد به تحول آفرینی مدرن در الیه های موثر 
تصمیم گیری و اجرایی مجموعه راهبر اقتصاد ایران 
اسالمی اهمیت دوچندانی پیدا می کند. در عصری که 
تکنولوژی به لحظه و ساعت در حال پیشروی و فتح 
قله های علمی می باشد، اعمال تغییر در رویکردهای 
مدیریتی و به کارگیری روش هایی با حداکثر بازدهی 
جهت شکوفایی ظرفیت های ارزشمند این سرزمین 
غنی در حوزه های مختلف به ویژه در بخش اقتصادی 
بیش از هر زمان دیگری ضرورت یافته است.  امروز به 
وضوح می توان از تجربه بسیاري از کشورهاي جهان 
که با وجود محروم بودن از منابع نفتي توانسته اند با 
دخیل کردن علم روز و بهره مندی از  نیروی انسانی 
متعهد و متخصص در ردیف کشورهاي توسعه یافته 
قــرار گیرند و محصــوالت تولیدي خود در بازارهاي 
جهاني را با ارزشي چندین برابر فروش نفت و مشتقات 
آن به مرحله فروش و خلق ثروت ملی برسانند.  انجام 
صــادرات خــوب، نیازمند برنامه ای منضبط و مدون 
اســت تا بتوانیــم در بازارهای معتبر حضوری موفق 
داشــته باشیم. باید بســترهای سیاسی در ارتباط با 
توســعه اقتصادی و تجارت، توسط مسئولین ذیربط 
فراهم شــود تا بازرگانان بتوانند با شــرایط مساعدی 
در کشــورهای هدف صادراتی حضور پیدا کنند.  بي 
شک هیچ صادرکننده اي موفق نمي شود، مگر اینکه 
زیرساخت های سیاسی الزم به درستی شکل گرفته 
باشــد.به بیانی دیگر سیاســتگذاری صحیح الزمه 

صادرات و پویایی اقتصادی هر ملت است.
قطع به یقین با بهره گیری از تعامالت سیاسی درست 
و اطالعات جامع بازرگاني بین الملل که مي تواند در 
پیشبرد مذاکرات و مکاتبات تجاري، مسائل حقوقي 
و فني موثر باشد می توان به شکل گیری دیپلماسی 
موفق اقتصادی که نیاز امروز کشــورمان می باشــد، 

امیدوار شد.

قالیباف:

هر نوع قرارداد بین ایران و سایر 
کشورها باید به تصویب مجلس برسد

رئیس مجلس شــورای اســالمی به بیان توضیحاتی 
درباره لزوم تصویب موافقت نامه های بین المللی بین 
ایران و سایر کشورها توسط مجلس پرداخت. محمد 
باقر قالیباف در پاسخ به تذکر عدم اجرای قانون برای 
تصویب قرارداد های بین المللی با کشــور های دیگر 
گفــت: تمــام عهدنامه ها، مقاوله نامه ها، قرارداد ها و 
موافقت نامه های بین المللی بین ایران و سایر کشور ها 
باید ابتدا به تصویب مجلس شورای اسالمی برسد. این 
ســخنان قالیباف در پاســخ به تذکر احد آزادی خواه 
سخنگوی کمیسیون کشاورزی مجلس بود که اعالم 
کرد باید به نقش مجلس در تصویب قراردادهای بین 
المللی توجه شود و معتقد بود این قراردادها اجرایی 
می شود بدون اینکه در مجلس تصویب شود. به گفته 
رئیــس مجلس، نمایندگان دولت ابتدا توافق اولیه را 
انجام می دهند، ولی تا  این قرارداد ها به تصویب مجلس 
نرسد اسنادی بین دو کشور ثبت و مبادله نمی شود.   
بر اســاس اصل هفتاد و هفتم قانون اساسی عهدنامه 
ها، مقاوله نامه ها، قرارداد ها و موافقت نامه های بین 
المللی باید به تصویب مجلس شورای اسالمی برسد.

امیرعبداللهیان:

 در حوزه رفع تحریم ها به بخشی از 
مطالبات ما توجه نشده است

وزیــر امور خارجه کشــورمان تاکیــد کرد: اروپا یک 
ظرفیت مهم در حوزه سیاســت خارجی ایران است .  
حسین امیر عبداللهیان ظهر روز دوشنبه در نشست 
خبــری با وزیر خارجه فنالند در مورد مذاکرات وین 
گفت: ما با خوش بینی، با جدیت و حسن نیت به تالش 
هایمان برای رسیدن به یک توافق خوب و حتی فوری  
ادامــه مــی دهیم. وی همچنین تاکید کرد: در حوزه 
رفع تحریم ها بخشی از مطالبات ما مورد توجه قرار 
نگرفته است. وزیر امور خارجه کشورمان تاکید کرد: 
روابط ایران و فنالند، روابطی متین است و در مسیر 

درست خود قرار دارد.

انتصاب جدید زاکانی؛

 سخنگوی شهرداری پایتخت کیست؟
شــهردار تهران در حکمی، عبدالمطهر محمدخانی 
را به عنوان »ســخنگوی شهرداری تهران« منصوب 
کرد. بنا براعالم ســایت شهر، علیرضا زاکانی شهردار 
تهران در حکمی، عبدالمطهر محمدخانی را به عنوان 

»سخنگوی شهرداری تهران« منصوب کرد.
دربخشــی از ایــن حکم آمده اســت: در راســتای 
اطالع رسانی و پاسخگویی دقیق، سریع و روشنگرانه 
و تعامل شایسته و دوسویه با اصحاب رسانه با رویکرد 
نقدپذیــری، جناب آقــای عبدالمطهر محمدخانی 
رییــس مرکز ارتباطات و امــور بین الملل، به عنوان 

»سخنگوی شهرداری تهران« معرفی می گردد.

اخبار کوتاه

بین المللبین المللبین الملل
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3اقتصاد گزارش

یک کارشناس اقتصادی :

 رشد دستمزد ها تورم 
ایجاد نمی کند

 آمار ها نشان می دهد که رشد اقتصادی در دهه 
اخیر چیزی نزدیک به صفر بوده است. با اینحال 
وضعیت قدرت خرید مردم به مراتب از این هم 
بدتــر و بــه طور میانگین ۳ تا ۴ برابر بدتر از ۱0 
ســال پیش شده است. در واقع نه تنها وضعیت 
اقتصاد هیچ بهبودی نداشــته است، بلکه رشد 
باالی نقدینگی که شــهریور ماه امســال به رقم 
بی ســابقه ۴0۶۷ هزار میلیارد تومان رســیده، 
اثرات مخربی بر تورم نیز داشته است. اما سوی 
دیگر ماجرا شرایط رکودی حاکم بر اقتصاد است 
که در نتیجه سیاست های پولی و بانکی در کنار 

عقب نشاندن دستمزد ها ادامه یافته است.
شرایطی که در اوضاع و احوال کاهش شدید درآمد 
نفتــی و بودجه ریزی انقباضــی دولت ها نمود پیدا 
می کنــد و قدرت خرید پایین این شــرایط رکودی 
حاکم بر اقتصاد کشور را هرچه بیشتر تشدید می کند. 
سیاست هایی که عماًل ضریب فزاینده خلق نقدینگی 
را به رقم بی سابقه ۷.۶۸ در سال ۹۹ رساند. در چنین 
شــرایطی دولت ها به بهانه مقابله با تورم دستمزدها 
را به شــدت پایین نگه داشــته اند. احسان سلطانی، 
کارشــناس اقتصادی معتقد اســت که این دســت 

استدالل دولت ها حاکی از نوعی فرافکنی است.
به گفته او؛ درست است که نقدینگی با تورم ارتباط 
دارد، اما اینطور نیســت که تنها عامل موثر بر تورم 
در ایران باشد. دولتمردان به این دلیل بر تاثیر عامل 
نقدینگی بر تورم تاکید می کنند که تاثیر متغیر های 
دیگــر مثل افزایش قیمــت دالر، ناکارآمدی دولت 
در کاهش هزینه ها، فســاد و غارت اقتصاد توســط 

گروه های خاص را کم رنگ جلوه دهند.
او این پرســش را مطرح می کند که چطور اســت که 
در ۴ سال رشد قیمت فوالد ۳ برابر رشد نقدینگی و 
رشد قیمت مسکن ۲ تا ۳ برابر نقدینگی بوده است.

سلطانی معتقد است که رابطه نقدینگی با تورم یک 
به یک نیســت. اینطور نیست که رشد ۴0 درصدی 
نقدینگی موجب رشــد ۴0 درصدی تورم در کشور 
شــود. در ایــن حالت فرضــاً ۱5 درصد تورم به علت 

نقدینگی داریم.
او می افزاید: تورم های سنگین ربط یک به یکی به رشد 
نقدینگی ندارند. به ویژه که نقدینگی تاثیر لحظه ای و 
آنی بر تورم ندارد، بلکه در فاصله زمانی اثر می کند.

این کارشــناس اقتصادی تصریــح می کند: عده ای 
می گویند اگر دستمزد ها افزایش یابد، تورم سنگین 
خواهیم داشت. اما توجه نمی کنند که یکی از دالیلی 
کــه اقتصاد ما دچار چرخه مخرب رکود می شــود، 
از دســت رفتن قدرت خرید مردم اســت. بنگاه های 
تولیدکننــده نیز هم به علت ســرمایه گذاری  های 
نادرســت و مدیریت ضعیف و هم به علت اینکه به 

دنبال رانت جویی هستند، دچار مشکل هستند.
سلطانی معتقد است که بنگاه های اقتصادی ما بازار 
جهانــی ندارنــد و عمدتاً بازار ایــران و نهایتاً عراق و 
افغانســتان را در اختیــار دارنــد که برد کمی دارند؛ 
بنابراین این بنگاه ها نیز وقتی مردم قدرت خریدشان 

را از دست می دهند، دچار مشکل می شوند.  
او خاطرنشــان می کند: االن اقتصاد ایران به شدت 
دچار رکود است. در این رکود کسی خریدار اجناس 
نیســت. اگر در خیابان ها حرکت کنید، به چشــم 
می بینید که مردم خرید نمی کنند و فقط ســعی 
می کنند به نحوی هزینه های اولیه شــان را تامین 
کنند. ۴ ســال متوالی اســت که رشــد هزینه ها به 
شدت از رشد دستمزد ها بیشتر بوده است. چیزی 
که در تاریخ ایران بی ســابقه بوده ســرکوب مزدی 
بــاال طی این ۴ ســال یک واقعیــت انکارناپذیر در 

اقتصاد بوده است.
او می افزاید: البته افزایش دستمزد ها اگر در شرایطی 
باشد که به قدرت خرید سال ۹۷ یا ۹۶ یا حتی ۹۸ 
برگردد، چون یکباره قدرت خرید خیلی بیشــتری 
ایجاد شــده، ممکن اســت افزایش مزد یک مقداری 
تورم ایجاد کند، اما بحث این اســت که امثال طبق 
آمار های رسمی بیش از ۴0 درصد و اگر آمار واقعی 
را ببینیــم باالی ۶0 درصد تورم داریم؛ بنابراین 50 
درصــد هم که حقوق ها باال برود، تنها می تواند تورم 

امسال را پوشش دهد.  
این کارشــناس اقتصادی معتقد اســت اصل سوق 
دادن بحــث تورم در ایران به افزایش دســتمزدها، 

فرافکنی است.
بــه گفتــه او؛ چطور اســت که ۷ تا ۸ برابری شــدن 
قیمت ارز به صورت ناگهانی، افزایش قیمت بنزین، 
حذف ارز ترجیحی، افزایش قیمت های جهانی و ۱0 
برابری شــدن قیمت کامودیتی ها هیچ کدام باعث 
تورم نمی شــود، اما بهبود اندک قدرت خرید مردم 

باعث تورم می شود؟
ســلطانی تاکید می کند: اگر االن حقوق های مردم 
۲ تا ۳ برابر شــود، تازه به قدرت خرید ســال ۹۶ باز 
می گردیم. اگرحقوق مردم ۳ تا ۴ برابر شود به قدرت 
خرید سال ۹0 بر می گردیم؛ بنابراین اصل برنامه این 
بوده که ارزش دستمزد ها را تا جای ممکن کم کنند. 
سال ۸۹ معادل دالری حداقل دستمزد در ایران ۶00 
دالر بوده و بعد از تحریم های دور اول در ســال ۹۶ 
به حدود ۳00 دالر و االن هم به میانگین ۱50 دالر 

)قیمت حقیقی دالر( رسیده است.
او ادامــه می دهــد: اگر آمار دولتی را قبول کنیم، ۱0 
ســال اســت که با این سرکوب دستمزد ها اقتصاد ما 
رشــد نکرده اســت. GDP در کشور در این ۱0 سال 
اتفاقاً به همین دلیل رشد نکرده است. این سرکوب 
دســتمزد ها توســط دولت ها به بهانه مقابله با تورم 
انجام شــده است، اما رکود بی سابقه در کشور ایجاد 

کرده است.

گزارش

خ ارز باید در نتیجه افزایش رشد  کاهش نر
اقتصادی باشد

خ واقعی دالر 2۵ تا 30 هزار  نر
تومان است

یــک کارشــناس اقتصــادی با بیــان اینکه 
برمبنــای یک روش اقتصادی نرخ واقعی ارز 
در اقتصــاد ایــران عددی بین ۲5 تا ۳0 هزار 
تومان اســت، گفــت: در صورتی که تحوالت 
سیاسی تاثیر مثبتی در رشد اقتصادی کشور 
 داشــته باشــد، می تواند قــدرت پول ملی را 

افزایش دهد.
مهدی رباطی کارشناس اقتصادی در خصوص 
قیمــت واقعی نرخ ارز در اقتصاد ایران گفت: 
نــرخ ارز یکی از مهم ترین متغیرهای اقتصاد 
کالن است که اغلب کشورها در بحث تنظیم 
تجــارت خارجی خود بــا یکدیگر برروی این 

موضوع جنگ ارزی دارند.
وی افزود: متغیر نرخ ارز تا حدود زیادی تنظیم 
کننده درآمدهای صادراتی کشورها و در واقع 
تنظیــم کننده تراز تجــاری و تراز پرداختی 
کشــورها است. به همین دلیل دولت ها روی 

متغیر نرخ ارز بسیار حساس هستند.
رباطی با بیان اینکه نرخ ارز یک متغیر مستقل 
در اقتصاد کشــورها نیســت، گفت: به عبارت 
دیگر شما نمی توانید نرخ ارز را با سیاست های 
دســتوری مانند سایر متغیرهای مستقل در 
اقتصــاد کالن)مثل نرخ بهره( مدیریت کنید. 
نمی توان گفت که نرخ ارز کشــور ما از این به 

بعد یک نرخ مشخص است.
وی در ادامه گفت: نرخ ارز یک متغیر وابسته 
اســت که اصلی ترین عامل تاثیرگذار بر آن، 
بحث تورم و رشــد اقتصادی است. به عبارتی 
هر چقدر که رشد اقتصادی افزایش، نقدینگی 
و تورم کاهش پیدا کند، به همین نسبت ارزش 

پول ملی نیز افزایش خواهد یافت.
این کارشــناس اقتصادی اظهار کرد: از سوی 
دیگــر هــر چقدر که یک کشــور نرخ رشــد 
اقتصادی پایین و حجم نقدینگی باال داشــته 
باشــد، به همان نســبت شــاهد افت ارز پول 

ملی خواهد بود.
خ واقعی ارز 2۵ تا 30 هزار تومان است نر

وی در خصوص شیوه های تعیین نرخ ارز گفت: 
تعییــن نرخ ارز یــا ارزش حقیقی آن موضوع 
پیچیده ای است و کارشناسان در این موضوع 
اختالف نظر دارند. در نتیجه شــما به راحتی 
نمی توانید یک رقم مشــخص را برای نرخ ارز 
اعالم کنید. یک روش متداول برای محاسبه 
نرخ ارز در اقتصاد مقایسه قدرت برابری خرید 
 PPT سبد مشخصی است که در اقتصاد به آن

گفته می شود.
وی افزود: براساس این روش، نرخ ارز با توجه 
به تورم کشــورها و مقایسه قدرت خرید یک 
سبد مشخص بین دو کشور محاسبه می شود. 
محاســبات مختلف با سال پایه های مختلف 
اعداد گوناگونی را به ما می دهد اما اگر بخواهیم 
براساس این روش محاسبات را انجام دهیم و 
ســال پایه را ۱۳۹0 در نظر بگیریم، به نرخی 

بین ۲5 تا ۳0 هزار تومان می رسیم.
رباطی گفت: عددی که در حال حاضر دالر در 
آن قرار دارد، با توجه به نرخ رشد اقتصادی و 
تورم فعلی، یک نرخ متعادل اســت. یقینا اگر 
به همین شــکل شاهد افزایش نقدینگی و به 
دنبال آن تورم باشیم، در سال های آینده نرخ 

واقعی ارز افزایش خواهد یافت.
خ ارز باید در نتیجه افزایش رشد  کاهش نر

اقتصادی باشد
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه تحوالت 
سیاسی یک بعد روانی دارد، گفت: از این جهت 
که جامعه انتظار دارد ارز بیشتری وارد کشور 
شود. بعد دیگر تاثیر آن بر اقتصاد کالن است. 
در صورتی که تحوالت سیاســی تاثیر مثبتی 
در رشــد اقتصادی و سرمایه گذاری خارجی 
در کشــور داشــته باشد، می تواند قدرت پول 

ملی را افزایش دهد.
وی تاکید کرد: البته در صورتی که صرفا شاهد 
ورود مقداری ارز به کشــور باشیم و در نهایت 
رشــد اقتصاد قابل توجهی رخ ندهد، کاهش 

نرخ ارز موقتی خواهد بود.
وی گفــت: در نتیجــه بانک مرکزی به عنوان 
بازارســاز بازار ارز کشور، نباید اجازه دهد که 
نرخ ارز دارای حباب منفی شده و به پایین تر 
از نــرخ واقعی ارز ســقوط کنــد؛ چرا که این 
اتفاق ســبب منفی شدن حســاب سرمایه، 
خروج ســرمایه و خروج ارز از کشــور خواهد 
شد. ضمن اینکه تولید ملی نیز به سبب افزایش 

واردات به شدت لطمه خواهد خورد.

پیش بینی قیمت بیت کوین تا پایان سال 

بیت کوین ۱۰۰ هزار دالری در پیش است
رمزارز ها بعد از هفته ها روند نزولی، به تازگی 
سبز شده، اما همچنان این بازار ملتهب است. 
علی حیدری کارشــناس رمــزارز ضمن ارائه 
چند توصیه سرنوشت این بازار را پیش بینی 
کرده و معتقد است تا پایان ۲0۲۲ روند قیمت 
بیت کوین مثبت خواهد بود. در ماه های اخیر 
بازار رمزارز ها با نوس های بسیار بیشتری پیش 
رفته و عمدتا روند نزولی داشته است. همین روند 
بسیاری از فعاالن کریپتوکارنسی به خصوص 
ســرمایه گذاران خرد ایرانی که به تازگی وارد 
این بازار شده اند، نگران کرده است. اما طی یک 
هفته اخیر اندکی از نوسان ها منفی کاسته شده، 
اما همچنان این بازار ملتهب است. علی حیدری 
کارشناس بازار سرمایه اما معتقد است اخبار 
خوشی تا پایان سال ۲0۲۲ از این بازار خواهیم 
شنید. این کارشناس رمزارز ها توضیح می دهد: 
»دو تحلیل تکنیکال و فاندامنتال درباره بازار 
رمزارز می توان داشت. ابتدا در مورد رمزارز ها 
بیت کوین صحبت می کنم، تا برسیم به سایر 
رمزارزهــا. طبق تحلیل تکنیکالی ما تا پایان 
۲0۲۲ چنــد اوج قیمت خواهیم داشــت. در 
اهداف قیمتی بیت کوین، چند سقف قیمتی 
در پیش خواهیم داشــت، ابتدا ۳0 هزار دالر، 
بعد ۴۲ هزار و در ادامه ســقف قیمت های ۶0 
هــزار و ۹0 هــزار و در نهایت ۱00 هزار دالری 
در پیــش خواهیم داشــت؛ بنابراین به لحاظ 
تکنیکال تا پایان سال ۲0۲۲ باید منتظر این 

قیمت ها باشیم.«
او ادامه می دهد: »تحلیل فاندامنتال متفاوت 
است. حمایت ها و مقاومت هایی در این مسیر 
خواهیم داشــت. از لحاظ فاندامنتالی تورم در 
ایالــت متحده کماکان وجــود دارد و همین 

موج تورمی گرایش را به سمت رمزارز ها برای 
فعــاالن جدی تر خواهد کرد، بنابراین فعاالن 
تمایل بیشــتری هم خواهد داشت که رمزارز 
بخرند. اما این فضا بستگی دارد به نوع مواجهه 
کمپانی های بزرگ. اگر رمزارز در سبد دارایی 
شــرکت های بزرگ جاگیر شود، بازار روز های 

مثبتی خواهد داشت.«
حیدری تاکید می کند: »اما مادامی که بانک 
مرکزی ها از رمزارز ها حمایت نکنند، کماکان 
این بازار یکی از پرمخاطرات ترین دارایی ها به 

شما می رود چون پشتوانه ای ندارد.«
این کارشــناس در ادامه به ســرمایه گذاران 
خرد کریپتوکارنســی توصیه هایی می کند و 
می گوید: »خریداران و فروشــندگان باید این 

نکته را توجه داشته باشند که این بازار همچنان 
که حاشیه سود خوبی دارد، حاشیه زیان باالیی 

نیز دارد.«
بــه گفته حیدری چون بیت کوین شــناخته 
شــده تر اســت، به لحاظ تعداد میزان انتشار 
محدودیت دارد، از محبوبیت خوبی برخوردار 
است. سایر رمزارز ها اینگونه نیست، به عنوان 
مثال شیبا به نوعی کوین تفریحی و سرگرمی 
اســت، حاشیه نوسان باالیی دارد، محدودیت 
انتشار ندارد. این نکاتی است که سرمایه گذاران 
خرد باید در انتخاب کوین ها به آن دقت کنند.

او تاکیــد می کند: »ســرمایه گذار باید دلیل 
تولید هر رمزارز را به طور کامل بررســی کند. 
بیت کوین از حاشیه اطمینان خوبی برخوردار 

است، اما سرمایه گذار باید، اما و اگر های آن را 
هم بداند.«حیدری عنوان می کند: »نگاه بانک 
مرکــزی در حال حاضر این اســت که رمزارز 
مقوله خوبی اســت، اما عالی نیســت و نیاز به 
گسترش تکنولوژی دارد. در مقابل بدنه جامعه 
بــه خاطر تورم مزمن گرایش به رمزراز ها پیدا 
کرده، چون سریع حاشیه تورم و کاهش ارزش 
پول را پوشش می دهد. در جامعه ای مثل ایران 
پولی که جلوی چشــمت ذره ای آب می شود، 
تالش این است که اندکی آن را حفظ کرد. به 
هرحال در جامعه ای که امنیت روانی سیاسی 
وجــود ندارد، مــردم گرایش پیدا می کنند به 
سمت حرکت های سریع الوصول و همین هم 
است که در یک سال اخیر ما شاهد موج هجوم 

به بازار رمزارز ها بودیم«
این کارشــناس درخصوص نگاه بانک مرکزی 
و دولت به رمزارز ها می گوید: »اقتصاد تعریف 
علمــی دارد، اقتصاد نیاز به دورزدن تحریم از 
طریــق رمزارز ندارد، نیاز به رفع تحریم دارد. 
بانــک مرکزی در چنین شــرایطی عزم جزم 
کــرده که رمزریال عرضه کند تا نقل و انتقال 
مالــی اش با دنیا را بــا رمزارز ها انجام دهد. اما 
این ریسک بزرگی است که دولت و حاکمیت 
بخواهد نقل و انتقال مالی را به هر شــکلی از 
طریق رمزارز ها انجام دهد چراکه در این بازار 
یک گیرنده داریم و یک فرستنده، هر دو طرف 
می توانند منکر دریافت و پرداخت شوند. این 
بدی رمزارزهاست. بعد چطور دولتی می توان 
تصمیــم بگیرد ثروت ملــی را به چنین بازار 

پرریسکی ببرد؟«
او دربــاره مخاطرات رمزارز ها تاکید می کند: 
»از نظــر کیف پول چه داخلی و خارجی قابل 
هک شــدن اســت. نمونه آن را در کره جنوبی 
داشتیم و در صرافی های بین المللی نیز اتفاق 
افتاد. می توان از طریق کیف پول های سخت 
افزاری امنیت را تا حدی تامین کرد، اما نه به 
طــور کامل. در مجمــوع کیف پول آب پاکی 
ممکن اســت روی دست سرمایه گذار بریزد 
چراکه صرافی ها قابل هک شــدن هستند، اما 
این احتماالت دلیل نمی شود، سرمایه گذار از 

مزایای این بازار چشم پوشی کند.«
این کارشناس توصیه می کند: »پیشنهاد من 
این است اگر سرمایه گذار خرد می خواهد وارد 
این بازار شود به صورت پلکانی وارد شود و خطا 
و آزمون کند تا به توانایی برســد و بعد میزان 

سرمایه خود را افزایش دهد.«

اصالح ساختاری با حذف قیمت گذاری دستوری

 تاثیر مثبت حذف قیمت گذاری دستوری بر بورس
مشاور وزیر اقتصاد و دارایی، به حذف قیمت گذاری و 
تاثیر آن بر معامالت بورس اشــاره کرد و گفت: حذف 
قیمت گذاری دســتوری از جمله اصالحات ساختاری 
بود که در دولت ســیزدهم رخ داد و این امر می تواند 

با تاثیر مثبت بر روند معامالت بورس همراه باشد.
حمیدرضا فوالدگر افزود: اینکه روش تعیین دستوری 
نــرخ تبدیل به روش ســاختاری مانند عرضه کاال در 
بورس و تعیین نرخ از طریق این بازار شود کامال درست 
اســت، اما این اقدام نیازمند برخی از مکمل ها یعنی 
پیش بینی ها است که دولت باید زیرساخت های آن را 

برای راحتی کار سرمایه گذاران فراهم کند.
وی گفت: قرار بود که در بودجه سال ۱۴0۱ برخی از 
احکام ارائه شــود که در الیحه شــاهد آنها نبودیم، اما 
در ۱0 بند مصوبه ســتاد اقتصادی دولت به آنها اشاره 
شده است که در نهایت منجر به بخشنامه معاون اول 
رئیس جمهوری و سخنان وزیر اقتصاد شد و به دنبال آن 
شاهد اثر مثبت این اتفاق بر روند معامالت بورس بودیم. 
فوالدگــر بــا اعتقاد به اینکه در میان مدت و بلندمدت 
باید زمینه اصالح ســاختاری در اقتصاد کشور فراهم 

شود، گفت: در کوتاه مدت باید تصمیماتی اتخاذ شود 
که نتواند منجر به تاثیر منفی بر معامالت بورس شود، 
بلکه بهتر اســت اقدامی انجام شــود تا شاهد اثر مثبت 

آنها بر معامالت بازار باشیم.
مشاور وزیر اقتصادی و دارایی در خصوص پیش بینی 
آینده معامالت بورس، افزود: آینده این بازار مشــروط 
به این است که در کوتاه مدت قادر به اتخاذ تصمیمات 
درست باشیم و به هیچ عنوان تصمیماتی که منجر به 
ایجاد روند منفی معامالت بازار می شود، اتخاذ نشود یا 
به مرحله اجرا نرسند. وی اظهارکرد: همچنین در این 
زمینه و به منظور بهبود روند معامالت بورس باید شروع 
به اصالح برخی از ســاختارها کرد تا ســرمایه گذاران 
چنین احساسی را در بازار داشته باشند که دولت برای 
آینده دارای برنامه اســت. فوالدگر به افت و خیزهای 
اخیر معامالت بورس اشاره کرد و افزود: بورس متکی بر 
برخی از شرکت های بزرگ است که به عنوان مهم ترین 
شرکت های فعال در بازار سرمایه تلقی می شوند؛ این امر 
باعث شده است که وضعیت این شرکت ها تعیین کننده 
روند پیش روی معامالت بازار باشند و زمینه ساز بخش 

مهمی از نوسانات بازار سرمایه شوند.
مشاور وزیر اقتصادی و دارایی، معامالت بورس را نوعی 
شــاخص و نماگر وضعیت اقتصادی کشــور دانست و 
گفت: اگر شرایط اقتصادی حاکم در کشور عادی بود 
و نظام عرضه و تقاضا بر اســاس رقابت پیش می رفت، 
بورس روندی طبیعی تر و متکی بر متغیرهای اقتصاد 
کالن را در پیش می گرفت که در این صورت شــاهد 
کاهش نوسانات ایجاد شده در معامالت بورس بودیم.

فوالدگر با تاکید بر اینکه به هر حال اکنون در شرایطی 
قرار داریم که اقتصاد کشــور تحت تاثیر برخی از فعل 
و انفعاالت مانند تحریم ها و مســائل درونی قرار دارد، 
اظهارکرد: همچنین در سال های گذشته شاهد وجود 
برخی از مشکالت در ساختارهای اقتصادی و کاهش 
نرخ سرمایه گذاری بودیم که این امر به مراتب اقتصاد 
کشور را تحت تاثیر خود قرار داد و اکنون بورس را هم 
متاثر از این مســئله کرده اســت. مشاور وزیر اقتصاد و 
دارایی تاکید کرد: اینکه تصور کنیم شرایط اقتصادی 
کشــور با برخی از مشــکالت همراه باشد اما معامالت 
بورس هیچ واکنشی را نسبت به مسائل حاکم در کشور 

نشان ندهد، مسئله ای کامال اشتباه است. وی با تاکید بر 
اینکه بورس نشان دهنده شاخص اقتصادی کشور است، 
اعالم کرد: زمانی که اقتصاد کشور با برخی از معضالت 
دست و پنجه نرم می کند، توقع کامال اشتباهی است 
که برخی به دنبال رشد و روند صعودی معامالت بازار 
سرمایه هستند و چنین توقعی را دارند که شرکت ها 
به طور دائم ســودآور باشند. فوالدگر خاطرنشان کرد: 
شرکت های بزرگ پتروشیمی و فوالدی تعیین کننده 
روند بازار هستند اما وقتی تصمیماتی در کشور از سوی 
مسئوالن اتخاذ می شود که می تواند تاثیرگذار بر ارزش 
سهام این شرکت ها در بورس باشد، باید به طور حتم از 
قبل به آنها توجه کرد و از هر تصمیمی که منجر به تغییر 
مسیر معامالت این شرکت ها می شود، جلوگیری کرد. 
وی بیان داشت: زمانی که قرار است برای نرخ خوراک، 
ســوخت مصرفی و صادرات آنها تصمیم گیری شود، 
درســت اســت که نرخ آنها باید به سمت واقعی شدن 
پیش برود، اما باید برای تعیین قیمت ها همه بخش های 
اقتصادی کشور در نظر گرفته شود و قیمت ها براساس 

بخش واقعی اقتصاد کشور تعیین شوند.

چشم انداز مثبت شاخص های کالن اقتصادی

 آهنگ رشد تورم به ۱.۱ درصد کاهش یافت
بررسی های انجام شده نشان می دهد آهنگ رشد تورم در ۴ ماه اخیر از ۳.۳ 
درصد به ۱.۱ درصد کاهش یافته اســت که این موضوع در کنار رشــد تولید 
ناخالــص ملــی، افزایش صادرات و کاهش بیکاری نشــان از بهبود وضعیت 
شــاخص های کالن اقتصاد کشــور دارد. آمارها از بهبود شاخص های کالن 
اقتصادی در اثر فعالیت دولت ســیزدهم حکایت دارد؛ دولت ســیزدهم در 
شــرایطی روی کارآمد که حجم نقدینگی از مرز ۴ هزار هزار میلیارد تومان 
عبور کرده و فشــار ســنگین ترین تورم نیم قرن اخیر ســفره مردم را کوچک 
کرده بود؛ متوســط رشــد اقتصادی در دهه ۹0 به نزدیک صفر یعنی 0.۳ 
درصد رسیده بود؛ در ۴ سال اخیر متوسط رشد تشکیل سرمایه منفی بوده، 

یعنی تشکیل سرمایه حتی نتوانسته جبران کننده استهالک سرمایه باشد.
به گفته ســازمان برنامه و بودجه کشــور، با تمام این مشــکالت دولت اتخاذ 
راهبرد "رشد آفرینی غیر تورمی" با استفاده بهینه از ظرفیت های اقتصاد ملی، 
توســعه تجارت خارجی، رعایت انضباط مالی، حذف رانت و ایجاد شــفافیت 
و جلوگیــری از هــدر رفــت منابع و رعایت عدالت بین آحاد جامعه و در پهنه 
ســرزمین در دســتور کار قرار گرفت.هرچند نتایج این سیاست ها و اقدامات 
برافزایش ظرفیت تولید زمان بر است اما آمارهای رسمی نشان می دهد که 
شــرایط اقتصادی به ســمت جلو حرکت می کند. مطابق گزارش مرکز آمار، 
روند بهبود تولید ناخالص داخلی در شش ماهه ۱۴00 به 5.۹ درصد رسیده 

اســت؛ از ســوی دیگر آهنگ رشــد تورم در ۴ ماه اخیر از ۳.۳ درصد به ۱.۱ 
درصد کاهش یافته است.دولت از یکسو هزینه های خود را مدیریت کرده و 
از سوی دیگر زمینه فعالیت بخش خصوصی را افزایش داده، به طوری که در 
شش ماه اول سال درحالی که رشد مصرف بخش دولتی 5.۱ درصد بوده رشد 
مصرف بخش خصوصی به بیش از ۱۲ رسیده است.موضوعی که نشان دهنده 
بهبود رکود اقتصادی حاکم بر کشور است.با اهتمام به رشد غیر تورمی شاهد 
بهبود اوضاع بازار کار هســتیم به طوری که نرخ بیکاری افراد باالی ۱5 ســال 
و بیشتر از ۹.۶ درصد به ۸.۹ درصد کاهش پیداکرده و تنها در سه ماه پاییز 

امسال بیش از ۱۲۲ هزار شغل خالص ایجادشده است.

خبر ویژه

ســخنگوی کمیســیون تلفیق بودجه ســال ۱۴0۱ از مصوبه این کمیسیون 
بــرای افزایــش وام ازدواج جوانان به ۱50 میلیون تومان و همچنین پرداخت 
وام فرزندآوری خبر داد.رحیم زارع در توضیح آخرین مصوبات کمیســیون 
تلفیق اظهار کرد: کمیسیون تلفیق، بانک مرکزی را مکلف کرد که ۲00 هزار 
میلیارد تومان از منابع قرض الحسنه جاری و سپرده های قرض الحسنه برای 

اشتغالزایی و وام ازدواج پرداخت کند.
وی ادامــه داد: برایــن اســاس بــه هر یک زوجین که تاریخ عقــد آنها از اول 
فروردین ماه سال ۱۳۹۷ تا ۱۴0۱ باشد ۱۲0 میلیون وام ازدواج داده می شود 

مبلغ وام ازدواج برای زوج های زیر ۲5 ســال و زوجه های زیر ۲۳ ســال ۱50 
میلیون تومان اســت.وی افزود: همچنین ۲0 هزار میلیارد تومان در اختیار 
کمیتــه امــداد و ۷000 میلیارد تومان در اختیار ســازمان بهزیســتی برای 

اشتغالزایی داده می شود.
سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴0۱ درباره وام فرزندآوری گفت: مبلغ 
وام فرزندآوری برای فرزند اول ۱5 میلیون تومان، فرزند دوم ۲5 میلیون تومان، 
فرزند سوم ۳5 میلیون تومان، فرزند چهارم ۴5 میلیون تومان و بیشتر از پنج 

فرزند 50 میلیون تومان است.

وی ادامه داد: به کسانی که بیشتر از سه فرزند دارند مبلغ ۱50 میلیون تومان 
وام ودیعه مسکن یا خرید مسکن داده می شود مابقی تسهیالت اشتغالزایی 
در سال آینده در اختیار شورای برنامه ریزی استان ها برای پرداخت وام های 
اشتغالزایی و تصمیم گیری داده خواهد شد.زارع درباره این که چه زمانی بررسی 
جزییات بودجه در کمیسیون تلفیق به پایان می رسد، گفت: کمیسیون تلفیق 
تا پایان هفته جمع بندی نهایی را انجام خواهد داد نمایندگان بعد از آن ۱0 
روز فرصت برای ارائه پیشــنهادات دارند. از اوایل اســفندماه بررسی جزییات 

در صحن علنی شروع می شود.

سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه: 

وام ازدواج جوانان ۱۵۰ میلیون تومان شد
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نفت و انرژی 4

کارشناسان بازار جهانی ارزیابی کردند

فشار قیمت های صعودی برای لغو سریع تر تحریم نفت ایران
معامله گران بازار جهانی نفت می گویند سیگنالهای جدید از به نتیجه 
رسیدن مذاکرات برجام می تواند روند صعودی قیمتهای نفت را مهار 
کند.انتظار می رود پیشرفتی که واشنگتن و تهران برای احیای برجام 
داشــته اند، زمینه ســاز افزایش عرضه نفت شود. اگر آمریکا تحریمها 
علیه ایران را لغو کند، صادرات نفت ایران افزایش پیدا کرده و به عرضه 
جهانی می افزاید.جان کیلداف از شــرکت اگین کپیتال در نیویورک 
بــه رویتــرز گفت: این گمانه زنی وجود دارد که روند صعودی قیمتها، 
بعضی از معافیت از تحریمها را تشــویق می کند.صادرات نفت ایران 
در ســال ۲0۱۶ پس از به اجرا درآمدن توافق هســته ای سال ۲0۱5، 

به دو میلیون بشــکه در روز افزایش یافت و در ســال ۲0۱۸ به ۲.۸ 
میلیون بشکه در روز اوج پیدا کرد. دونالد ترامپ، رئیس جمهور وقت 
آمریکا در ماه مه ســال ۲0۱۸ به صورت یکجانبه از برجام خارج شــد 
و تحریمهــای ضــد ایرانی را با هدف صفر کردن فروش نفت بازگرداند. 
واشنگتن معافیت ۹0 روزه و ۱۸0 روزه به بعضی از کشورها و شرکتهایی 
داد کــه تحــت برجام نفــت ایران را خریداری می کردند تا مهلت پیدا 
کنند به مبادالتشان خاتمه دهند.ایران از بازگشت به میز مذاکره برای 
گفت و گو درباره توافق هســته ای جدیدی که مورد نظر ترامپ بود 
خودداری کرد و وعده داد با وجود تحریمها، هر میزان که بتواند نفت 

خواهد فروخت. آمار رسمی از صادرات نفت ایران منتشر نمی شود و 
برآوردهای مختلف بر اساس رهگیری نفتکشها وجود دارد.

چین که بزرگترین مشتری نفت ایران است، در زمان تحریمها که در 
ســال ۲0۱۸ از ســوی دونالد ترامپ، رییس جمهور وقت آمریکا علیه 
ایــران بــه اجــرا درآمد، از ایران نفــت وارد کرد با این حال به ندرت به 
خریــد نفــت خام از ایران اذعان می کــرد. طبق گزارش منابع ثانویه، 
واردات نفت چین از ایران در ژانویه ســال ۲0۲۱ به ۸00 هزار بشــکه 
در روز و در مارس به یک میلیون بشــکه در روز رســید اما در آوریل 

دوباره کاهش یافت. 

گشایش پانزدهمین نمایشگاه ایران پالست خبر داد؛ آیین  وزیر نفت در 

امضای 4.۵ میلیارد دالر قرارداد برای توسعه میادین نفت و گاز

کوتاه از انرژی

بین الملل

 فرانسه به خاموشی 
فرو می رود

انگلیس تنها کشــور اروپایی نیســت 
که در آســتانه یک بحران انرژی کامل 
قرار گرفته اســت. اپراتور خط لوله گاز 
طبیعی GRTgaz هشــدار داد ذخایر 
گاز فرانســه در این وقت از سال بسیار 
کمتر از مدت مشابه سال گذشته است 
و در نتیجه ریســک تمام شــدن این 
ذخایر پیش از پایان زمســتان وجود 
دارد.طبق آمار "زیرساخت گاز اروپا"، 
ذخایر فرانســه تا اول فوریه حدود ۳۴ 
درصــد پر بود که پایین میانگین پنج 
ســاله ۴۲ درصد بود. ذخایر اکنون در 
پایینترین سطح فصلی از سال ۲0۱۸ 
قــرار دارد که یک طوفان زمســتانی 
شــدید باعث شــد پس از پایان فصل 
گرمایــش، تنها ســه درصد از ذخایر 
فرانسه باقی بماند.تیه ری ترو، رئیس 
GRTgaz هشــدار داد ممکن اســت 
ذخایر تا پایان مارس به صفر برسد. این 
خطیرتریــن وضعیت برای ذخایر گاز 
فرانسه از سال ۲0۱۸ است که ذخایر 
به پایینترین ســطح فصلی افت کرده 
بودنــد و پــس از پایان فصل گرمایش 
تنها ســه درصــد از ذخایر باقی مانده 
بود.قیمت گاز هم اکنون بســیار باالتر 
از آن زمان اســت. خوشبختانه پیش 
بینی می شــود ماه جاری آب و هوا در 
سراســر اروپا مالیمتر باشد اما عرضه 
محدود گاز روســیه به اروپا و افزایش 
تقاضا همزمان با بازگشــایی اقتصادها 
پس از عبور از موج شــیوع اُمیکرون، 
ممکن اســت مشکالتی را ایجاد کند 
به خصوص اگر ســرمای شدیدی در 
آخر فصــل اتفــاق بیافتد.همچنین 
مشــکل فرانســه با ظرفیت پایینتر از 
حــد معمول نیروگاههای هســته ای 
این کشــور مضاعف شده است. بعضی 
از ایــن نیروگاهها به دلیل نگرانیهای 
ایمنی و در راســتای تــالش امانوئل 
ماکرون، رئیس جمهور فرانســه برای 
مدرنیزه کردن سیستم نیروی هسته 
ای این کشور بسته شده اند.بر اساس 
گزارش اویل پرایس، اگر فرانسه نتواند 
گاز طبیعــی مورد نیاز را برای جبران 
تعطیلی بخشی از ظرفیت تولید نیروی 
هســته ای تامین کند، با خطر روبرو 
شــدن با خاموشــی روبروست. حتی 
اگر کمبود عرضه به خاموشی منتهی 
نشــود، این احتمال وجــود دارد که 
مشــکالت انرژی فرانسه به مشکالت 
سیاسی جدی برای ماکرون در آستانه 
انتخابات آوریل منجر شــود.در همین 
حال فرانســه در جدیدترین اقدام، به 
تولیدکنندگان بــرق اجازه داد زغال 
سنگ بیشتری بسوزانند. دولت فرانسه 
رسما سقف فعالیت نیروگاههای زغال 
ســوز را برای ماههــای ژانویه و فوریه 
افزایش داد. وزارت اکولوژی تســهیل 
محدودیتها را اوایل ژانویه پیشــنهاد و 
اعالم کرده بود این اقدام برای اطمینان 
از تامین برق در اوج مصرف در ماههای 
سرد زمستان ضروری است.بر اساس 
گــزارش بلومبرگ، زغال ســنگ در 
زمستان نقش بزرگتری در سبد انرژی 
اروپا دارد؛ حتی با وجود افزایش قیمتها 
و نگرانیهای محیط زیستی که دولتها 
را برای محدود کردن اســتفاده از آن 
تحت فشــار گذاشــته اند. واحدهای 
زغال ســوز فرانســه اجــازه خواهند 
یافت بیش از هزار ســاعت در دو ماه 
نخســت سال ۲0۲۲ فعالیت کنند که 
۳00 ساعت بیش از سقف تعیین شده 
 در ســال ۲0۱۹ برای مبارزه با انتشار 

کربن است.

کشف میدان عظیم گازی 
در ابوظبی

امارات از کشف میدان عظیم گازی در 
ســواحل شیخ نشین ابوظبی پایتخت 
امــارات خبر داد.شــرکت نفت و گاز 
ابوظبــی )ادنــوک( اعالم کرد که این 
شــرکت  موفق به کشف میدان عظیم 
گازی در ســواحل ابوظبــی پایتحت 
امــارات متحده عربی شــده اســت.

براســاس ایــن گزارش، ایــن میدان 
گازی جدید بیش از دو تریلیون فوت 
مکعــب ذخیره گازی دارد که  میدان 
گازی در بلــوک ســاحلی ابوظبــی  
قرارگرفته است.سواحل ابوظبی بالغ 
بر ۴0۳۳ کیلیومترمربع اســت که این 
 میــدان گازی نیــز در ایــن محدوده 

قرار گرفته است.

در آستانه ورود به چهل و چهارمین سال 
پیروزی انقالب اسالمی؛

طرح ارتقای سامانه هوشمند 
سوخت کشور اجرایی می شود

مدیر ســامانه هوشــمند سوخت شرکت ملی 
پخش فرآورده های نفتی از اجرای طرح ارتقای 
سامانه هوشمند سوخت در این شرکت به منظور 
ارتقای سطح ایمنی و روزآمد کردن تجهیزات 
ســخت افزاری و نرم افزاری ســامانه هوشمند 
سوخت کشور از مرکز دیتا تا جایگاه های عرضه 
ســوخت خبر داد.مســعود رضایی در این باره 
گفت: هدف از اجرای این طرح، روزآمدســازی 
امنیتی، سخت افزاری و نرم افزاری تجهیزات در 
مرکز سامانه، سطح جایگاه ها و دیگر  بخش های 
مرتبط با ســامانه هوشمند سوخت است که بر 
اساس آن، نسل جدید سامانه هوشمند سوخت 
جایگزین می شود.وی با اعالم این خبر که تا پایان 
امسال یا سرانجام اوایل سال آینده، نوسازی در 
سطح جایگاه ها نیز در عمل آغاز می شود و به مرور 
تجهیزات جدید وارد جایگاه های عرضه سوخت 
می شوند، افزود: اگر چه کارکرد سامانه هوشمند 
ســوخت در نسل جدید تغییری نخواهد کرد، 
اما این تغییرات به منظور نگهداری، بهره برداری 
حداکثری و توسعه این سامانه اجرایی می شود.
مدیر ســامانه هوشمند سوخت کشور با اشاره 
به این که تجهیزات کنونی ســامانه هوشــمند 
ســوخت کشــور مربوط به ۱۶ ســال گذشته 
اســت و در عمل دیگر تولید نمی شــود، تأکید 
کرد: با اجرایی شــدن این طرح، خدمت رسانی 
به مردم تســهیل می شود.رضایی تصریح کرد: 
هم اکنون در حوزه های مختلف کاربری حدود 
۲۷ میلیون کارت هوشــمند سوخت فعال در 
اختیــار مــردم داریم که بیش از ۲0 میلیون آن 
مربوط به خودروهای شخصی و موتورسیکلت 
اســت، از این میان حدود ۶ میلیون مربوط به 
موتورسیکلت هاســت و حدود یک میلیون نیز 
کارت فعــال نفــت گاز داریم و بقیه کارت ها نیز 
کارت های ویژه مثل کارت جایگاه و کاربری های 
ویژه مانند خودروهای عمومی بنزین سوز شامل 

وانت و تاکسی است.

مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی :

ظرفیت نصب شده صنعت پتروشیمی 
به 200 میلیون تن می رسد

مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی گفت: 
تا پایان برنامه هفتم توسعه با اجرای طرح های 
در حال اجرا، ظرفیت نصب شــده این صنعت 
تــا افــق ۱۴0۶ به بیــش از ۱50 میلیون تن و 
در یک افق ۱0 ســاله در ســال ۱۴۱۱ به حدود 
۲00 میلیون تن می رسد.مرتضی شاهمیرزایی، 
گفت: در آغاز انقالب اسالمی تولید واقعی ساالنه 
فقط ۱.5 میلیون تن بود، هم اکنون بیش از ۹0 
میلیون تن ظرفیت نصب شــده در این صنعت 
داریــم.وی با بیان اینکه ظرفیت کنونی تولید 
پلیمر در کشــور بیش از ۱0 میلیون تن اســت، 
تاکید کرد: تا پایان برنامه هفتم توسعه با اجرای 
طرح های در حال اجرا، ظرفیت نصب شده این 
صنعــت تــا افق ۱۴0۶ به بیش از ۱50 میلیون 
تن و در یک افق ۱0 ســاله در ســال ۱۴۱۱ به 
حــدود ۲00 میلیون تن می رســد.مدیرعامل 
شــرکت ملی صنایع پتروشــیمی اظهار کرد: 
همه باید به توسعه این صنعت کمک کنند؛ تا 
۱0 سال آینده تقاضا برای فرآورده های نفتی به 
صفر کاهش می یابد و باید سرمایه گذاری ها به 
سمت افزایش محصوالت پتروشیمی و توسعه 

زنجیره ارزش باشد.

بررسی زمینه های همکاری 
 جهاددانشگاهی و دانشگاه 

پلی تکنیک جنوب عراق
نشســت بررســی زمینه هــای همــکاری 
جهاددانشگاهی و دانشگاه پلی تکنیک جنوب 
عراق در نمایشــگاه صنعت نفت اهواز برگزار 
شد.در این نشست که در حاشیه بازدید دکتر 
ربیع ثجیل رییس دانشگاه پلی تکنیک جنوب 
عراق از این نمایشگاه در غرفه جهاددانشگاهی 
برگزار شــد، دکتر سیدعلیرضا علوی، رییس 
ســازمان جهاددانشــگاهی استان خوزستان 
گزارشــی از فعالیت های جهاددانشگاهی در 
حــوزه پژوهش و فناوری ارایه کرد.به گزارش 
ایســنا، دکتر ربیع ثجیل رییس دانشگاه پلی 
تکنیــک جنــوب عراق نیز در این نشســت با 
اشــاره به ظرفیت های دانشــگاه خود در سه 
حوزه فنی مهندســی، مدیریت و مهندســی 
پزشکی بر آمادگی برای همکاری های مشترک 
تاکید کرد.وی با اشــاره به فعالیت های بیشتر 
دانشــگاه های عراق در حوزه دانشــی تصریح 
کــرد: آنچــه در این نمایشــگاه دیــدم گذر 
جهاددانشــگاهی از مرحله دانش به فناوری و 
محصوالت دانش بنیان اســت.رییس دانشگاه 
پلی تکنیک جنوب عراق عنوان کرد: بخشــی 
از تولیــدات جهاددانشــگاهی خوزســتان را 
مشــاهده کردیم و این تولیدات، باعث افتخار 
هســتند.ثجیل عنوان کرد: دستاوردهایی که 
در این نمایشگاه مشاهده شد باعث ایجاد قوت 
 قلب و شــجاعت برای توسعه این همکاری ها 

خواهد بود. 

وزیر نفت گفت: امروز توان تولید روزانه یک میلیارد 
متر مکعب گاز غنی را داریم و مردم روزانه از نعمت 
آن بهره مند هســتند.جواد اوجی، در آیین گشایش 
پانزدهمین نمایشــگاه ایران پالســت با بیان اینکه با 
دیدن دســتاوردها در این نمایشــگاه و اینکه فعاالن 
حوزه پتروشیمی ایران اکنون در دنیا پیشتاز شده اند، 
احســاس غرور می کنم، اظهار کرد: ایران اکنون در 
مجموع ۱5۳ میلیارد بشــکه ذخیره نفت خام و ۳۳ 
هــزار میلیارد متر مکعب ذخیــره گاز طبیعی قابل 
برداشــت دارد.بــه گفته وی پیــش از انقالب یک تا 
دو شــهر از نعمــت گاز بهره منــد بودند و اکنون در 
بخش شــهری ۸5 درصد و در بخش روســتایی ۹5 
درصد خانوارها از نعمت گاز بهره مند هســتند.وزیر 
نفت با بیان اینکه در دولت سیزدهم باید در صنعت 
پتروشــیمی شــاهد تحولی عظیم باشیم و ظرفیت 
تولید محصوالت پتروشــیمی را در ســال ۱۴0۴ به 
۱۴0 میلیون تن برســانیم، گفت: پتروشــیمی در 
تحریم هــای ظالمانــه علیه صنعــت نفت کمترین 
آســیب را متحمل شــده است و امسال شاهد عرضه 
۱0 میلیارد دالر در ســامانه نیما بوده ایم.وزیر نفت 
تاکید کرد: از ابتدای دولت سیزدهم تاکنون بیش از 
۴.5 میلیارد دالر قرارداد برای توسعه میادین نفت و 
گاز امضاء شده است. این قراردادها با کنسرسیوم های 
بانکی، هلدینگ ها و همچنین شرکت های خارجی به 
امضاء رسیده است.وی با بیان این که عالوه بر این ۱0 
تفاهم نامه نیز در این زمینه به امضاء رســیده اســت، 
گفــت : مــا منتظر مذاکرات و رفع تحریم ها نماندیم؛ 
در این مدت شرکت های بزرگ دنیا مذاکرات خود با 

ایران را برای سرمایه گذاری در نفت و گاز آغاز کرده اند 
و در حوزه انرژی قراردادهای خارجی امضاء شده است 
که در وقت مناســب خدمــت مردم اعالم می کنیم.
وی بــا بیــان این که در همین مدت آغاز به کار دولت 
سیزدهم شرکت های بزرگ برای مشارکت در صنعت 
نفت ایران اعالم آمادگی کرده اند، اظهار کرد: با توجه 
به تاکید مقام معظم رهبری بر سرمایه گذاری روی 
پتروپاالیشگاه ها و ارزش افزوده زیاد آن ۱۲ قرارداد 
در این زمینه امضاء شده است که یک میلیون و ۴۶0 
هزار بشــکه ظرفیت پاالیش کشــور افزوده می شود.

به گفته وزیر نفت برای احداث یک پتروپاالیشــگاه 
با ظرفیت پاالیش روزانه ۳00 هزار بشکه به مجلس 
پیشنهاد داده ایم که در دولت سیزدهم سعی می کنیم 

که ظرفیت پاالیش کشور را افزایش دهیم.وی با بیان 
این که در پایان برنامه ششــم توســعه قرار بود ۱.۲ 
میلیارد مترمکعب گاز شیرین در کشور تولید شود، 
ادامه داد: در حال حاضر ۸50 میلیون مترمکعب گاز 
شیرین در کشور تولید می شود.اوجی با بیان این که 
در ســال های اخیر سرمایه گذاری در صنعت نفت و 
گاز انجام نشــده است، گفت: پتروپاالیشگاه ها عالوه 
بر تامین ســوخت و تضمیــن امنیت انرژی خوراک 
صنعت پتروشــیمی را تامیــن می کند.وزیر نفت با 
تاکیــد بــر این که اکنون بالغ بر ۱۲ قرارداد ســاخت 
پتروپاالیش در کشــور امضاء شــده که معادل یک 
میلیون و ۴۶0 هزار بشکه خوراک خواهد بود، گفت: 
مجوز تنفس خوراک در دولت سیزدهم اصالح شده 

تا سرمایه گذاری ها اصالح شود.اوجی با بیان این که 
قیمت خوراک پتروشــیمی ها براســاس قیمت چند 
هاب منطقه ای و قیمت گاز وارداتی و صادراتی تعیین 
می شــود، اظهار کرد: بــا توجه به افزایش قیمت هر 
مترمکعب گاز در اروپا که به یک دالر و ۳۲ ســنت 
رسید قیمت گاز پتروشیمی ها نیز افزایش پیدا کرد.

وی با بیان این که در بودجه ســال ۱۴0۱ پیشــنهاد 
شــده تا ســقفی برای خوراک پتروشیمی ها تعیین 
شــود ادامه داد: براساس آن در بهمن ماه و اسفندماه 
ســال جاری این مساله اجرایی شده است.وزیر نفت 
با اشــاره به رشــد تقاضا در صنعت پتروشیمی اظهار 
کرد: رشــد این صنعت نســبت به فرآورده های نفتی 
بسیار باالتر است و رشد تقاضا برای این صنعت هشت 
تا ۱0 درصد عنوان می شــود.وی با تاکید بر این که 
ایــران در دارا بــودن منابــع گازی که خوراک اصلی 
پتروشیمی است رتبه دوم را دارد که در واقع پشتوانه 
خوبی برای توســعه این صنعت به حســاب می آید، 
تصریح کرد: در بحث شرکت های دانش بنیان صنعت 
پتروشــیمی بسیار پیشتاز است و کمترین آسیب از 
تحریم ها در حوزه صادرات را صنعت پتروشیمی دید 
و درآمدهای صنعت پتروشــیمی با درآمدهای نفتی 
برابــری می کند.اوجی با بیان این که صنایع تکمیلی 
پتروشیمی با سرمایه گذاری کم و سود باال می تواند 
در اشــتغالزایی در مناطق کم برخوردار موثر باشــد، 
گفت: تعیین خوراک پتروشیمی یکی از دغدغه های 
وزارت نفت بوده اســت که برای حل این مشــکل نیز 
بالغ بر ۴.5 میلیارد دالر قرارداد برای توسعه میادین 

نفت و گاز امضاء شده است.

وزیر نیرو خبر داد؛

راه اندازی 3۵ هزار مگاوات نیروگاه 
آینده جدید طی ۴ سال 

وزیر نیرو گفت: طبق برنامه ریزی های انجام شده 
طی چهار ســال آینده ۳5 هزار مگاوات نیروگاه 
جدید راه اندازی خواهیم کرد.علی اکبر محرابیان 
در آئیــن بهره برداری از طرح های وزارت نیرو، با 
اشاره به پوشش برق رسانی حدود صد درصدی 
در کشــور اظهار کرد: در حال حاضر در جهان 
از نظــر ظرفیت نیروگاهــی، جایگاه چهاردهم 
را داریم. همچنین تلفات شــبکه توزیع نیروی 
برق در ایران تک رقمی است.وزیر نیرو افزود: در 
جهان هر ۱0 سال یکبار شاهد فروپاشی شبکه 
و خاموشی های گسترده هستیم اما در ایران ۱۸ 
 )Black out( ســال است که خاموشی گسترده
نداشته ایم.وی ادامه داد: در شروع دولت سیزدهم 
چالش های جدی در صنعت برق داشــتیم که 
عمدتاً به دلیل عدم ســرمایه گذاری و مدیریت 
در صنعت برق بود؛ تابســتان امســال با کمبود 
حدود ۱5 هزار مگاواتی برق مواجه شــدیم که 
۲0 درصد از تقاضای کشــور را شــامل می شود. 
این موضوع منجر به خاموشی های سراسری به 
مدت چهار ماه در کشــور شد که نارضایتی های 
عمومــی و تعطیلــی کارخانجــات را به دنبال 
داشت. همچنین در زمستان نیز کمبود سوخت 

نیروگاه ها را داشتیم که به دلیل فرسودگی و عدم 
سرمایه گذاری کافی در زیرساخت های حیاتی 
صنعت برق بود. همچنین مصرف بی رویه برق، 
بدهی هــای صنعت بــرق و رمزارزها نیز از دیگر 
چالش های ما محسوب می شود.محرابیان افزود: 
چهار رویکرد شــامل توســعه و ارتقا تولید برق، 
توســعه و بهبود زیرساخت ها، مدیریت تقاضا، 
بهینه ســازی مصرف و اصالح اقتصاد برق را در 
برنامه ریزی های خود پیش می گیریم.وزیر نیرو 
ادامــه داد: همچنین راه اندازی ۳5 هزار مگاوات 
نیروگاه جدید طی چهار ســال در دســتور کار 
قــرار دارد کــه از این میــزان ۱5 هزار مگاوات 
نیروگاه هایی است که تحت مدیریت وزارت نیرو 
توسط بخش خصوصی و مالکیت دولتی، ۱0 هزار 
مگاوات توسط صنایع بزرگ و ۱0 هزار مگاوات 
نیروگاه تجدیدپذیر راه اندازی خواهد شد البته در 
حال حاضر کارهای عملیاتی 5۶00 مگاوات برق 
صنایع بزرگ آغاز شده است.وی گفت: مهمترین 
چالش ما زمســتان سال جاری و تابستان سال 
آینده اســت البته برای پیک ۱۴0۱ راه اندازی 
۶0۶۲ مگاوات ظرفیت جدید را در دســتور کار 

داریم. 

سرپرست پژوهش و توسعه شرکت نفت اروندان عنوان کرد:

استقبال از شرکت های داخلی جهت 
بومی سازی قطعات و تجهیزات

سرپرســت پژوهش و توسعه شرکت نفت و 
گاز اروندان با اشــاره به برنامه توســعه این 
شــرکت گفت: از شــرکت های دانش بنیان 
و تولیدکننــدگان داخلــی که توانایی تولید 
قطعات و بومی سازی  آن ها را دارند استقبال 

خواهیم کرد.
عیسی نویری در نشست خبری در نمایشگاه 
صنعت نفت اهواز با اشاره به استقبال خوب 
از این نمایشگاه اظهار کرد: این نمایشگاه با 
حضور تولیدکنندگان داخلی، شــرکت های 
دانش بنیان و دانشــگاه ها برگزار شــد.  وی 
افزود: سیاســت شــرکت نفت و گاز اروندان 
بعــد از انتصــاب مدیریــت جدیــد خود بر 
مبنــای حمایت از تولیــد داخل بود که در 
این نمایشــگاه چندیــن کار بزرگ انجام و 

عرضه شد.
سرپرســت پژوهش و توسعه شرکت نفت و 
گاز اروندان با اشــاره به توســعه این شرکت 
در بخش حفاری، میادین و همچنین شروع 
فرآیند ســاخت داخل و تولید بار اول گفت: 
تمام ظرفیت ها جهت بومی ســازی قطعات 
در این نمایشگاه عرضه شد و از شرکت های 

تولیدکننــده و دانش بنیان که توانایی حل 
مشــکالت و بومی ســازی قطعات را دارند 

استقبال خواهیم کرد. 
 وی با اشــاره به شروع فرآیند ساخت داخل 
و بــار اول در شــرکت، تصریــح کرد: در این 
نمایشــگاه نیز چندین تفاهم نامه شــامل 
تفاهم نامه ۲ جانبه با دانشــگاه صنعت نفت 
جهت اســتفاده از انباشت علمی، تفاهم نامه 
با پژوهشــگاه صنعت نفت در زمینه استفاده 
متقابل از تجهیزات آزمایشگاه، تفاهم نامه با 
معاونــت فناوری رئیس جمهور برای حضور 
شرکت های دانش بنیان و تفاهم نامه دیگر با 
دانشگاه آزاد استان بوده که در قالب حمایت 

از پایان نامه های دکتری و ارشد است.
نویری توســعه شــرکت نفت و گاز اروندان 
شامل حفاری های جدید و توسعه میادین را 
از دیگر اقدامات انجام شده عنوان کرد و ادامه 
داد: طــی قراردادی در این زمینه از ظرفیت 
قرارداد استفاده کرده ایم و شرکتی که در این 
زمینه با نفت و گاز اروندان همکاری می کند 
را ملزم کردیم که چند میلیون دالر از قطعات 
خود را از تولیدکنندگان داخلی تامین کند.

خبر ویژه

معــاون بهره برداری شــرکت آب و نیرو گفت: تولیــد نیروگاه های برق آبی این 
شــرکت با شــروع بارش ها و کاهش دما در کشــور رشــد ۲.5 برابری را به خود 

اختصاص داده است.
جــالل الدیــن حجتــی افزود: از دو هفته گذشــته که بارش باران و برف در اکثر 
نقاط کشــور شــروع و موجب کاهش محســوس دمای هوا شد، سدها با ذخیره 
کردن سیالب ها در مخازن خود آمادگی الزم را داشتند تا در این شرایط کشور 
اقدام به تولید انرژی بیشــتری کنند.وی افزود: نیروگاه های برق آبی شــرکت آب 
و نیرو سهم ۴۲ درصدی را در بین نیروگاه های برق آبی کشور داشته اند.معاون 

بهره برداری شــرکت توســعه منابع آب و نیروی ایران ادامه داد: نیروگاه های در 
اختیار شرکت آب و نیرو شامل کارون ۴، گتوند، رودبار لرستان، داریان و سردشت 
با توجه به نیاز شــبکه برق کشــور تولید خود را افزایش داده و در حال حاضر به 
۱5 هزار مگاوات ساعت در روز رسیده، به طوری که تولید برق نیروگاه کارون۴ 
در حوضه رودخانه کارون با دستور مدیریت شبکه برق ایران افزایش ۶ برابری 
داشته که باالترین میزان تولید را در بین نیروگاه های برق آبی را به همراه داشته 
اســت، همچنین نیروگاه سردشــت در شمال غرب کشور نیز با حداکثر ظرفیت 

در همه ساعات شبانه روز تولید انرژی دارد.

شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران اعالم کرد؛

2.۵ برابر شدن توان تولید برق در نیروگاه های برق آبی
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55بانک و بیمه ۵ شعبه بانک توسعه صادرات 
ایران برگزیده شدند

5 شــعبه بانک توســعه صادرات ایران در فهرست 
شعب برگزیده دوازدهمین گردهمایی رؤسای برتر 
شعب بانک های کشور با عنوان  آموزش و توسعه 

منابع انسانی  قرار گرفتند.
حبیب احمدی، مدیر امور شــعب و بازاریابی بانک 
توســعه صادرات ایران در گفتگو با خبرنگار اگزیم 
نیوز ضمن تبریک به روسای شعب برگزیده، گفت: 
فرآیند انتخاب شعب برتر با در نظر گرفتن و مقایسه 
شــعب هم درجه بر مبنای حجم عملیات و  رشــد 
شاخص های عملکردی نظیرتسهیالت پرداختی، 
سپرده ها، ضمانتنامه های صادره، بروات و اعتبارات 
اسنادی، اعتبارات اسنادی داخلی، حوالجات ارزی 
و خریــد و فروش ارز، درصد معوقات، فعالیت های 
بازاریابــی و جــذب مشــتریان جدید و همچنین 
سایرعملیات شعبه با توجه به تعداد نیروی انسانی 

موجود انجام پذیرفته است.
وی اظهار داشــت: بر اســاس شاخص های بررسی 
شده و متناسب با درجه هر شعبه، شعب خرم آباد، 
یزد، کاشــان، اراک و کرمان به ترتیب عناوین اول 
تا پنجم را در میان شــعب بانک های کشور کسب 
کردنــد. عضو هیات عامل بانک توســعه صادرات 
ایــران گفــت: در این مراســم از آقایان علی اصغر 
گلکار رئیس وقت شــعبه خرم آباد، مجید غفوری 
منش رئیس شــعبه یزد، ابوالفضل سلمان یزدلی 
رئیس شعبه کاشان، سعید رضائی رئیس شعبه اراک 
و صیدطاهردارآفرین رئیس شعبه کرمان از سوی 
مؤسسه آموزش عالی بانکداری، تقدیر به عمل آمد.

معاون نظارت و کنترل داخلی بانک توسعه صادرات 
ایران یادآور شــد: گردهمایی رؤسای موفق شعب 
بانک های کشــور هم راســتا با اهداف آموزشی و 
پژوهشــی مؤسســه آموزش عالــی بانکداری در 
دوازدهمیــن دور برگــزاری بر  آموزش و توســعه 

منابع انسانی   تمرکز داشت.
وی گفت: بانک توســعه صادرات ایران با توجه به 
اهمیت توســعه منابع انسانی در حوزه بانکداری، 
توجه ویژه ای به جانشــین پــروری، جوانگرایی و 
آمــوزش هــای ضمن خدمت با هدف ارتقا مهارت 

های بانکداری حرفه ای دارد.

وام بدون ضامن به تدریج شامل 
همه مردم می شود

مدیرعامل بانک توســعه تعاون گفت: پرداخت وام 
بدون ضامن در مرحله اول شامل کارکنان دولت اعم 
از شاغل و بازنشسته خواهد بود و به مرور به سایر 

اقشار جامعه هم تسری پیدا خواهد کرد.
حجت اهلل مهدیان با اشاره به جزئیات پرداخت وام 
بدون ضامن اظهار کرد: اتفاق خوبی که این روزها 
در شبکه بانکی با هدایت وزیر اقتصاد در حال انجام 
است، تسهیل شرایط پرداخت وام های خرد است. 
وی با بیان اینکه جامعه هدف تسهیالت خرد اقشار 
متوســط و ضعیف جامعه هســتند، تصریح کرد: 
تصمیم اتخاذ شده جمعی و براساس اراده سیستم 
بانکی کشــور است. در این خصوص با نظام بانکی 
مشورت شده و این تصمیم دستوری و تکلیفی نبوده 
است، بلکه در فضای دوستانه و مشارکتی سیستم 
بانکــی کشــور و وزارت اقتصاد به این جمع بندی 
رســیدند که پرداخت تســهیالت خرد با شرایط 

سهل تری انجام شود. 
مدیرعامل بانک توســعه تعاون افــزود: پرداخت 
تسهیالت توسط بانک ها از گذشته تاکنون در حال 
انجام است و خللی در آن ایجاد نشده است اما روال 
گذشــته اینگونه بود که از متقاضی وام حتی ۱0 
میلیون تومانی تضامین مختلفی گرفته می شد اما 
در طرح جدید متناسب با شرایط متقاضی، وام بدون 

ضامن پرداخت خواهد شد. 
مهدیان تصریح کرد: در گام اول این طرح، کارکنان 
دولت اعم از شاغلین، مستمری بگیران و بازنشستگان 
اعتبارسنجی می شوند و به جای تضامین مختلف، 
براساس گواهی کسر اقساط می توانند از تسهیالت 
بدون ارائه ضامن و سفته برخوردار شوند. این طرح 
فعال به صورت پایلوت اجرا می شود و به مرور به سایر 

اقشار جامعه هم تسری پیدا خواهد کرد. 
هیچ اموال مازادی نداریم

مدیرعامل بانک توسعه تعاون همچنین درباره اموال 
و امــالک مازاد در بانک تحت مدیریت خود گفت: 
خوشبختانه بانک توسعه تعاون هیچ ملک مازادی 
ندارد و این تاییدیه را از بانک مرکزی و وزارت اقتصاد 
هم دارد.   وی ادامه داد: اگرچه امالک تملیکی داریم 
اما امالک مازاد نداریم و در حال حاضر تعداد امالک 
تملیکی بانک ۳50 فقره به ارزش ۷0 میلیارد تومان 
است. در پایان سال گذشته این تعداد حدود 500 
فقــره و بــا ارزش بیــش از ۱00 میلیارد تومان بود 
که در ماه های گذشته توانستیم تعدادی را تعیین 

تکلیف و واگذار کنیم. 

اخبار

 خدمات غیرحضوری 
 بانک ایران زمین 

بــرای عبور از پیک امیکرون

بانــک ایــران زمین بــا افزایش خدمات 
غیرحضوری درصدد اســت مشــتریان 
خــود را از آســیب های احتمالی در این 
باره دور نگه دارد. با قرمز شــدن وضعیت 
اکثر نقاط کشور با سویه جدید امیکرون، 
ضرورت استفاده از خدمات غیرحضوری 
بانک ها بــرای چندمین بار اهمیت پیدا 
کرده و این بانک، با ارائه خدماتی گسترده 
از همــان زمان آغاز شــیوع ویروس، در 

خدمت هم میهنان عزیز می باشد.
شــعب بانک هــا یکی از مراکــز تجمع 
مردم اســت و اگر همگــی به اندازه الزم 
پروتکل هــای الزم را بــرای جلوگیری از 
ابتــالی خود و دیگــران رعایت نکنند، 
همین شــعب می توانند بســتری جدی 

برای شیوع کرونا باشند.
بانــک ایران زمین بر اســاس شــرایط 
خاص بهداشــتی کشــور و بــه منظور 
مدیریت، کنترل و پیشــگیری از شــیوع 
ویــروس کرونــا، اقدام هــای الزم برای 
تســهیل اســتفاده هموطنان از خدمات 
غیرحضــوری و کاهش مراجعه حضوری 
مردم به شــعب و دستگاه های خودپرداز 
را از همــان آغازین روزهای شــیوع این 

ویروس صورت داد.
این اتفاق که با آماده سازی زیرساخت های 
الزم و ارائه خدمات الکترونیکی ســریع 
و آســان رقــم خورده، باعث شــده نیاز 
مشــتریان به مراجعه حضوری به شعب 

مرتفع شود.
مشتریان این بانک می توانند با بهره مندی 
از اینترنت بانک، خدمات ســپرده، انتقال 
وجــه داخلی، انتقال وجــه بین  بانکی، 
خدمات کارت و مدیریت چک بســیاری 
از خدمات شعبه را به صورت غیرحضوری 
و بــدون محدودیت زمانی دریافت کنند. 
دســتگاه های خودگردان، اپلیکیشــن 
همراه بانک و دستگاه های VTM از دیگر 
خدمات بانک ایران زمین برای بی نیازی 
مشــتریان از مراجعه به شعب و دریافت 
خدمات غیرحضوری بانکداری هستند. 
شعار بانکداری الکترونیک، در رابطه با این 

بانک کامال عملیاتی شده است.
فراتر از این، مســئولین بانک ایران زمین 
اخیــرا خبــر داده اند که شــاهد اجرای 
پلتفرم هــای جدیــد دیجیتالی در این 
بانک خواهیم بود. از حدود 5 سال گذشته 
تاکنــون همت و توجــه اصلی خود را به 
ســمت دیجیتالی شــدن همه خدمات 
بانکی متمرکز ســاخته و اکنون در سال 
۱۴00 شــاهد به ثمرنشستن این تالش و 
همــت در الیه های مختلف ارائه خدمات 

این بانک هستیم.
بانک ایران زمین که خود از همکاران تولید 
یکی از واکسن های داخلی بوده، امیدوار 
است مشتریان گرامی تا حد امکان برای 
انجــام امور بانکی خــود از همراه بانک و 
بانکداری الکترونیک اســتفاده کنند و در 
خانه بمانند تا با همکاری یکدیگر بتوانیم 

از این موج جدید نیز عبور کنیم.

اقدامات عملی بانک سپه برای تحقق محرومیت زدایی و عدالت
آیت الــه ابراهیمــی بــا تبریک چهل 
و ســومین ســالگرد پیروزی انقالب 
اســالمی ایران و گرامیداشت یاد، نام 
و خاطره و آرمان های بلند معمار کبیر 
انقالب اســالمی حضرت امام خمینی 
)ره( و شــهیدان عالی قدر انقالب دفاع 
مقدس و مدافعان حرم و شهدای عرصه 
امنیت و خدمت در کشــور، در تشریح 
چشم انداز و اولویت های فراروی بانک 
ســپه گفت: این بانک به منظور تحقق 
اهداف سیاســت های اقتصاد مقاومتی 
و همســویی و همگامی با راهبردهای 
اقتصــادی دولــت، هم زمان بــا انجام 
فعالیت های تخصصی حوزه بانکداری، 
برنامه های کلی خود را در مسیر تحقق 
شعار عدالت و محرومیت زدایی انقالب 

تدوین و عملیاتی می کند.

 مســئولیت پذیر در اجرای 
مأموریت های بزرگ

وی با اشــاره به مسئولیت پذیری بانک 
سپه در استقبال از اجرای مأموریت های 
بــزرگ ملی و کالن در اقتصاد کشــور 
و پذیــرش نقش های جدی و مؤثر در 
ایــن عرصه، تصریح کــرد: این بانک با 
مشارکت در تأمین مالی طرح های کالن 

اقتصــادی در حــوزه تولید محصوالت 
اســتراتژیک و زیربنایــی، گام هــای 
اساسی در توسعه کشور برداشته است 
و نقش مهم و انکارناپذیری در اقتصاد 

دارد.
ابراهیمی به حضور هدفمند و با برنامه 
بانک سپه در بخش های پیشران اقتصاد 
اشاره کرد و افزود: این بانک برای کمک 
به تأمین منافع ملی در حوزه های نفت، 

گاز، پتروشیمی، نیروگاه، سیمان، فوالد، 
صنایع غذایی و ســایر بخش های مهم، 
پروژه هــای کلیــدی فراوانی را تأمین 

سرمایه کرده است.

 کمک به تحقق اهداف و شعارهای 
انقالب

وی اظهار داشــت: بانک ســپه عالوه بر 
منابــع داخلی برای حضــور قدرتمند 

در عرصه هــای مختلــف اقتصادی با 
مســئولیت پذیری و ریسک پذیری از 
منابع صندوق توســعه برای راه اندازی 
طرح های ملی و بزرگ کشــور استفاده 
کــرده و در زمینــه امضای قــرارداد 
به منظــور تزریق منابع این صندوق به 
بخش های مختلف اقتصادی همواره در 

زمره سه بانک اول کشور بوده است.
مدیرعامل بانک ســپه کمک به تحقق 
اهداف و شــعارهای انقالب اســالمی 
ایــران را از برنامه هــای اولویت دار این 
بانک خواند و افزود: بانک ســپه تالش 
می کنــد برای تحقق توســعه متوازن 
و محرومیت زدایــی زمینــه عملیاتی 
شــدن طرح هــای بزرگ مســتقر در 
مناطــق مرزی و کم برخوردار را فراهم 

کند.

ح های مستقر در   حمایت از طر
مناطق کم برخوردار

ابراهیمی میزان قرارداد امضا شده بین 
بانک سپه و صندوق توسعه ملی را بیش 
از ۱۲ میلیارد دالر اعالم و تصریح کرد: 
بیش از ۷0 درصد از مبالغ این قراردادها 
برای تأمین مالی پروژه های ملی و کالن 
مســتقر در استان های مرزی و مناطق 

کمتر توســعه یافته اختصــاص یافته 
است. مدیرعامل بانک سپه گفت: برای 
آسان سازی و دسترسی سریع و آسان 
مشــتریان به خدمات و محصوالت این 
بانک، تبدیل ســپه به بزرگ ترین بانک 
دیجیتال خاورمیانه تا چهار سال آینده 
را هدف اصلی خودمان انتخاب کرده ایم 
و برنامه ها و مقدمات تحقق این هدف 

نیز فراهم شده است.
وی به پیشــینه درخشان بانک سپه در 
عرصه خدمات الکترونیک اشــاره کرد 
و افــزود: با اجــرای برنامه های حوزه 
فنــاوری اطالعــات در ماه های آینده 
برای بازگشــت این بانــک به روزهای 
طالیــی در زمینه خدمات الکترونیک، 

تالش مضاعف خواهیم کرد.

 پشتیبانی از تولید؛ برنامه مستمر
ابراهیمی حمایت از تولید و اشتغال زایی 
را نیز از برنامه های مســتمر بانک سپه 
دانست و خاطرنشان کرد: برای تحقق 
اهداف رونق تولید و اشــتغال زدایی در 
کشــور، بنگاه هــای اقتصادی کوچک 
و متوســط را با توان بیشتر پشتیبانی 
می کنیــم و به اجرای طرح های بزرگ 

و راهبردی هم توجه ویژه داریم.

خبر ویژه

طلیعه فجر پیروزی شکوهمند انقالب اسالمی، مصداق بارزی از آیه شریفه »جاء الحق و زهق البالطل« و تداعی کننده پیروزی نور بر ظلمت، چیرگی حق بر باطل 
و غلبه خون بر شمشــیر اســت، و یادآور وعده و مشــیت الهی در نصر مســتضعفان و محرومان اســت. با گرامیداشت یاد و خاطره بنیانگذار کبیر انقالب، حضرت امام 
خمینی )ره( و شــهدای واالمقام راه پرافتخار اســتقالل، آزادی، جمهوری اســالمی و ضمن تبریک و تهنیت ایام اهلل مبارک فجر بر تمامی ملت غیور ایران، به ویژه 
خانواده بزرگ صنعت بیمه کشور، خاصه عزیزان و همکاران پر تالش، کارگزاران و نمایندگان گرامی، استمرار سرافرازانه این نظام مقدس را در سایه حضرت ولی 

عصر )عج( و زعامت رهبر حکیم و فرزانه انقالب، مقام معظم رهبری )مد ظله العالی( را از درگاه خداوند متعال خواستارم.

پیام تبریک دبیرکل سندیکای بیمه گران ایران به مناسبت ایام دهه فجر

گران ایران مبارک باد »جشن ملی 1۴00« بر صنعت بیمه و بیمه 

اخبار

گهی فقدان سند مالکیت  آ
نظــر بــه اینکــه ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن بــه مســاحت یکهــزار متــر مربع بــه شــماره 2385 
فرعــی از 137 اصلــی قطعــه 500 تفکیکــی مفــروز و مجــزی شــده از پــاک 502 فرعــی جــز حــوزه 
ثبتــی شهرســتان ســاوجباغ کــه ذیــل صفحــه 21 دفتــر 342 بــه نــام خانــم فاطمــه صادقیــان 
ســند مالکیــت بــه شــماره چاپــی 20287612 صــادر و تســلیم شــده اســت ســپس مــورد ثبــت 
طبــق ســند قطعــی شــماره 92177- 92175 نئرهــع 7/5/52 دفترخانــه 64 تهــران بــه آقــای 
ــه  ــماره 77395 مورخ ــی ش ــند قطع ــق س ــت طب ــورد ثب ــپس م ــد س ــل گردی ــوی منتق ــی گی عل
7/10/55 دفترخانــه 52 تهــران بــه آقــای پیمــان گیــوی منتقــل گردیــد ســپس مــورد ثبــت 
طبــق ســند قطعــی شــماره 118378 مورخــه 28/12/81 دفترخانــه 54 تهــران بــه خانــم 
ایمــان گیــوی منتقــل گردیــد ســپس مــورد ثبــت طبــق ســند قطعــی شــماره 47342 مورخــه 
1386/06/24 دفترخانــه 44 کــرج بــه آقــای محمــد باقــر اثنــی عشــری منتقــل گردید ســپس 
آقــای داود مزرعــه مائــی بــه موجــب وکالتنامــه شــماره 87508 مورخــه 1400/10/04 
دفترخانــه 44 کــرج ضمــن تســلیم دو بــرگ استشــهادیه تصدیــق شــده اعــام نمــوده 
اســت کــه ســند مالکیــت چاپــی پــاک مــورد ثبــت بــه علــت ســهل انــگاری مفقــود گردیــده و 

درخواســت صــدور ســند مالکیــت المثنــی نمــوده اســت. 
لــذا مراتــب بــه اســتناد بــه مــاده 120 آییــن نامــه قانــون ثبــت در یــک نوبــت آگهــی مــی شــود 
تــا چنانچــه کســی مدعــی وجــود ســند مالکیــت نــزد خــود و یــا انجــام معاملــه نســبت بــه ملــک 
ــه  ــن ارائ ــود را ضم ــراض خ ــدت ده روز اعت ــه م ــی ب ــن آگه ــار ای ــخ انتش ــد از تاری ــور باش مذک

ســند مالکیــت بــه ایــن اداره تســلیم تــا وفــق مقــررات عمــل گــردد. 
ک ساوجبالغ ج نیک بین - رئیس اداره ثبت اسناد و امال ایر

مفقودی
ســندکمپانی و شناســنامه مالکیــت ســواری پرایــد تیــپ نســیم 
شــماره  بــه   1380 مــدل  متالیــک  یشــمی  رنــگ  بــه  ام  دی 
انتظامــی 371 م 47-ایــران46 به شــماره موتــور 00243044 
بــه مریــم  بــه شــماره شاســی S1442280157600 متعلــق 

ــار ســاقط مــی باشــد. نظرپــور مفقــود وازدرجــه اعتب

مفقودی
رنــگ  بــه   151 ســایپا  مســقف  وانــت  مالکیــت  شناســنامه 
س   564 انتظامــی  شــماره  بــه   1399 مــدل  روغنــی  ســفید 
35-ایــران76 بــه شــماره موتــور M13/6505719  بــه شــماره 
شاســی NAS451100L4925819 متعلــق بــه فاطمــه اصغرپــور 

حســن کیــاده مفقــود وازدرجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

گیالن رشد 88 درصدی تسهیالت اعطایی بانک توسعه صادرات ایران در 
بانــک توســعه صــادرات ایــران در 
ده ماهــه اول ســال جــاری موفق به 
پرداخت نزدیک به ســه هزار میلیارد 
ریال تســهیالت به صادرکنندگان و 
تولیدکنندگان صادرات محور استان 

گیالن شده است.
رئیس شــعبه رشــت بانک توســعه 
صــادرات ایــران ضمــن تبریــک 
فرارســیدن چهل و سومین سالگرد 
پیروزی شــکوهمند انقالب اسالمی 
در گفــت و گو با خبرنگار اگزیم نیوز، 
افزود: مانده خالص تســهیالت شعبه 
رشت در ده ماهه گذشته سال جاری 
دو هــزار و ۶۸0 میلیــارد ریال بوده 
که در مقایســه با مدت مشــابه سال 
گذشته با یک هزار و ۴۴5 میلیارد ریال 
مانده تسهیالت، رشدی ۸5 درصدی 

را تجربه کرده است.
غالمعلی ماجدی با اشــاره به ویژگی 
استان گیالن در همسایگی با کشورهای 
آســیای میانه، اظهار داشت: علی رغم 
تحریــم های ظالمانــه و عدم امکان 
گشــایش اعتبارات اسنادی صادراتی 
و وارداتــی از مجــاری بانک ها، عمده 

صادرات این اســتان به صورت امانی 
و واردات از طریــق بروات و حوالجات 
انجام می شــود که شعبه رشت بانک 
توسعه صادرات در این زمینه عملکرد 

درخشانی از خود نشان داده است.
ماجدی در ادامه به رشد ۱۳۳ درصدی 
حوالجات وارده و صادره از شعبه رشت 
اشــاره و تصریح کرد: طــی ده ماهه 
نخست سال جاری بالغ بر دو میلیون 
و ۴۱0 هزار دالر حوالجات از شــعبه 
انجام شــده که این میزان در مقایسه 
بــا یــک میلیون و ۳5 هزار دالر مدت 
مشــابه ســال قبل رشد قابل توجهی 

داشته است.
رییس شــعبه رشــت بانک توســعه 
صــادرات با اشــاره به اینکه این بانک 
آمــاده ارائه مجموعــه ای از خدمات 
اعــم از ریالــی و ارزی، صــدور انواع 
ضمانتنامه و اعتبار اســنادی داخلی 
به مشــتریان است، افزود: ما در بانک 
توســعه صادرات، با ایجاد زیرساخت 
های بانکــداری اینترنتی، بانکداری 
شــرکتی و بانکداری باز، تالش داریم 
خدمات بهتری را به مشــتریان ارائه 

دهیم.
وی افزود: نقل و انتقاالت ارزی، خرید 
و فروش ارز، اعتبارات و بروات اسنادی 
وارداتی و صادراتی، اعطای تسهیالت 
ســرمایه در گردش صادراتی، تأمین 
مالی طرح های صادراتی، تأمین مالی 
زنجیره صادراتی، تأمین مالی صادرات 
خدمات فنی و مهندســی، تسهیالت 
از محل منابع صندوق توســعه ملی و 
تأمین مالی شرکت های دانش بنیان 
بخش دیگــری از مجموعه خدماتی 
اســت که بانک توســعه صادرات به 

صادرکننــدگان و تولیدکننــدگان 
صادرات محور کشور عرضه می کند.

رئیس شــعبه رشــت بانک توســعه 
صادرات ایران گفت: به منظور توسعه 
تعامــل بانک با شــرکت های دانش 
بنیــان، این شــعبه آمادگــی خود را 
برای ارائه مشــاوره های تخصصی به 
این شرکتها در راستای توانمندسازی، 
اشتغالزایی و بهره مندی از تسهیالت 

ارزان قیمت اعالم می کند.
ماجــدی یادآور شــد: نتیجه تالش 
بانک توسعه صادرات در ارائه خدمات 

مناسب به صادرکنندگان، قرار گرفتن 
تمام صادرکنندگان ممتاز کشوری و 
نمونه اســتانی در فهرست مشتریان 

این بانک است.
بــه گفته رئیس شــعبه رشــت بانک 
توســعه صادرات ایران، این شعبه طی 
ســال های گذشته طرح های بزرگی 
شامل طرح توســعه شرکت پوشاک 
نوپــوش، احداث تله کابین بام ســبز 
الهیجــان، احــداث خط ۲ تله کابین 
و ســورتمه تفریحــی نمــک آبرود، 
خرید ۴ فروند کشــتی باربری شرکت 
کشــتیرانی دریــای خزر و توســعه 
شــرکت دســتکش گیالن را تامین 

مالی کرده است.
ماجدی اظهار امیدواری کرد: با اتصال 
خط آهن رشــت - آســتارا و پیوستن 
بــه کریدور ریلی بین المللی تزانزیت 
کاال در آینده نزدیک و رونق بیشــتر 
صــادرات، این شــعبه در تامین مالی 
پروژه های ملی مشــارکت بیشــتری 
داشــته باشــد و باعث اشــتغالزایی، 
جهــش تولیــد و بهبود معیشــت در 

استان گیالن شود.

 اعطای تسهیالت خرد از طریق اعتبارسنجی 
و ارائه گواهی کسر از حقوق در شعب بانک دی سرعت گرفته است

مدیرعامل بانک دی از سرعت گرفتن روند پرداخت تسهیالت 
خرد با اعتبارسنجی و ارائه گواهی کسر از حقوق به مشتریان 
این بانک خبر داد. علیرضا قیطاسی با اعالم اینکه در هفته اول 
آغاز طرح پرداخت تسهیالت خرد با اعتبارسنجی و ارائه گواهی 
کسر از حقوق، تعداد ۴۶ فقره تسهیالت در شعب مختلف بانک 
دی به متقاضیان پرداخت شــده اســت، گفت: تمام شعب این 
بانک در سراسر کشور متناسب با منابع، متقاضیانی را که حقوق بگیر بانک دی هستند با اولویت جامعه 
ایثارگران، پذیرش و درخواســت تســهیالت آن ها را بررســی کرده و با رعایت مقررات این تســهیالت را 
پرداخت می کنند. مدیرعامل بانک دی تصریح کرد: تســهیل در شــرایط پرداخت تســهیالت خرد یکی 
از موضوعات مورد تأکید رئیس جمهور و وزیر امور اقتصادی و دارایی بوده اســت که در همین راســتا به 
شعب تأکید شده موضوع پرداخت تسهیالت خرد برای کارکنان شاغل، بازنشستگان و مستمری بگیران 
بخش های دولتی، عمومی و خصوصی بزرگ که بانک عامل پرداخت آن ها بانک دی است، را مدنظر قرار 
دهند و متناسب با منابع، درخواست ها را بررسی و با رعایت مقررات تسهیالت مورد نظر را پرداخت کنند
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؛ در ششمین روز از دهه مبارک فجر

آباد از توابع شهرستان سرخه روشن شد گازرسانی به روستای عبداله  مشعل 
ســمنان / گروه اســتان ها: مراسم بهره برداری از 
پروژه گازرســانی به روستای عبداله آباد از توابع 
شهرستان سرخه در ششمین روز از گرامیداشت 
چهل وســومین سالگرد پیروزی انقالب اسالمی 
با حضور سیدمحمدرضا هاشمی استاندار سمنان 
و جمعی از مدیران اســتانی و شهرستانی برگزار 
شــد.علیرضا اعوانی مدیرعامل شرکت گاز استان 
سمنان توجه به روستاها و بسط و گسترش خدمات 
و امکانات زیر بنایی به آنها را در راســتای توســعه 
عدالت و رفاه اجتماعی نظام اســالمی دانســت و 
گفت: گازرسانی به روستاها از مهمترین مصادیق 

اجــرای این رویکرد اســت و امــروز ما به عنوان 
خدمتگزاران مردم بســیار خرســندیم که شاهد 
بهره برداری از بی ســابقه ترین و باالترین حجم 
خدمات شــرکت گاز استان سمنان طی سالیان 
اخیر در شهرســتان ســرخه هستیم.وی با اشاره 
به اهمیت این پروژه در ســطح شهرستان سرخه 
گفت: با بهره برداری از پروژه گازرســانی به این 
روســتا پوشش گاز در بخش روستایی شهرستان 
سرخه به حدود ۹۱  درصد رسید و امیدواریم در 
آینده شــاهد برخورداری تمامی روستائیان عزیز 
هم اســتانی از این نعمت خدادادی باشیم.اعوانی 

با اشــاره به اهمیت زیرساخت انرژی در توسعه و 
رونق تولید خطاب به اهالی حاضر در مراسم گفت: 
امیدواریم بهره برداری از این پروژه عالوه بر ارتقای 
ســطح رفاه ســاکنین منجر به ایجاد رونق بخش 
تولید، کشاورزی و اشتغال پایدار این منطقه گردد.

وی با اشاره به اجرای حدود ۱۲ کیلومتر خطوط 
شــبکه ي توزیــع گاز و نصب ۷۸ مورد علمک با 
صــرف اعتبــاری بالغ بر ۶0 میلیارد ریال گفت: با 
اجــراي این طرح حدود ۴۱ خانوار روســتایي و 
همچنین ۳ واحد تولیدي واقع در مســیر نیز از 
نعمت گاز برخوردار شده اند.الزم به توضیح است 

عالوه بر پروژه ي گازرســاني به روســتاي عبداله 
آبــاد، به صورت همزمان ۴ پروژه ي گازرســانی 
در شهرســتان ســرخه به بهره برداري رسید و با 
احتساب یک پروژه کلنگ زنی در این شهرستان، 
مجموعا ۲۹ میلیارد تومان سرمایه گذاري انجام 
شــده است؛ در پروژه هاي مذکور جمعاً حدود 5 
کیلومتر خط تغذیه و بیش از 50 کیلومتر شبکه 
ي توزیع گاز و ۲ باب ایستگاه تقلیل فشار و ۱0۸ 
مورد انشــعاب اجرا گردیده که در نتیجه ي آن 
تعداد ۳0 واحد صنعتی و کشاورزی نیز از نعمت 

گاز برخوردار شدند.

گلستان خبر داد؛ گاز استان  ح های  رئیس مهندسی و اجرای طر

بهره مندی ۹۸.۵ درصد روستاهای استان گلستان از نعمت گاز طبیعی 
گلســتان / گــروه اســتان ها: رئیس مهندســی و اجــرای طرحهای 
گازگلســتان ازبهره مندی ۹۸.5 درصد روســتاهای گلستان ازنعمت 
گازطبیعی خبر داد.رئیس  مهندسی و اجرای طرحهای   گاز گلستان 
در ایــن خصــوص  گفت: مطابق آخریــن ارزیابی های صورت گرفته ،  
۹۹0 روســتای باالی ۲0 خانوار اســتان  شرایط  گازرسانی داشته  که 
تاکنون با تالش ها و سرمایه گذارای های انجام شده طی ۴۳ سال قبل 
، باالخص از زمان تشکیل شرکت گاز در این استان شمالی  به اهالی 
۹۲۱ روستا معادل ۹۸.5 درصد جمعیت روستایی   گازرسانی شدمحمد 
رضا قنبریان افزود: گازرسانی به روستاهای باقی مانده نیز که غالبا در 
مناطق کوهســتانی و مرزی و دور افتاده گلســتان و در شهرستان های  
آزادشهر، گرگان، گنبدکاووس و مراوه تپه  واقع اند تا پایان سال آینده  
به اتمام خواهد رسید.به گفته وی، امسال ۲ هزار و ۴00 میلیارد ریال 

برای اجرای طرح های گازرسانی به مناطق روستایی بویژه روستاهای 
کوهســتانی، مرزی و دور افتاده، توســعه شبکه شهری و شهرک های 
صنعتی اســتان گلســتان اختصاص یافته اســت.قنبریان اضافه کرد: 
هم اکنون با اعتبارات ابالغی امســال گازرســانی به ۲۱ روستا در چهار 
شهرستان   گرگان، گنبدکاووس، آزادشهر و مراوه تپه  گلستان درحال 
انجام است و ۱۸ روستای دیگر استان نیز در مرحله طراحی و انتخاب 
پیمانکار هســتند که تا پایان ســال جاری عملیات گاز رســانی به آنها 
نیز آغاز خواهد شد.رئیس  مهندسی و اجرای طرحهای   گازگلستان 
ادامه داد: گازرســانی به ۳0 روســتای دیگر گلســتان هم که به دالئل 
مختلف از جمله طرح جابجایی یا واقع شــدن در حریم تاکنون اجرا 
نشــده اســت ، پس از بررســی و انجام مطالعات الزم ، در صورت فراهم 

شدن شرایط در دستور کار قرار خواهند گرفت

کوتاه از استان ها

کوتاه از استان ها

با حضور استاندار خراسان رضوی 
صورت گرفت؛

بهره برداری از پروژه ها و 
واحدهای تولیدی شهرک 

صنعتی کاویان 

مشهد / سیده زهرا حیدری 
اســتاندار خراســان رضوی در حاشــیه 
تولیــدی  از واحدهــای  بهره بــرداری 
پروژه های شهرک صنعتی کاویان گفت : 
مسوولین باید تالش کنند همه مشکالت 
موجود در زیرســاخت های شهرک های 
صنعتــی برطرف و شــرایط بــرای تولید 
هرچــه بیشــتر فراهم شــود.یعقوبعلی 
نظــری افزود: ضــرورت دارد قــرارگاه 
عملیاتی شهرک صنعتی کاویان تشکیل 
شــود و در آن مشــکالت و مسائل موجود 
در این شهرستان بصورت عملیاتی ضمن 
بررســی، برطرف شــود.وی با بیان اینکه 
هــدف از اقدامات صــورت گرفته تحقق 
عملی شعار سال یعنی تولید، پشتیبانی ها 
و مانع زدایی ها است، عنوان کرد: افزایش 
تولید واحدهای فعال، ایجاد ظرفیت های 
جدید و تســهیل در ایجاد زیرساخت های 
مورد نیاز در شهرک های صنعتی از دیگر 
اهداف تشــکیل قرارگاه عملیاتی شهرک 
صنعتی کاویان است.گفتنی است؛ افتتاح 
خط تولید بوش و پیســتون خودرو، خط 
تولیــد پودر باریــت، کاتولن، خط تولید 
پانل ساختمانی پلی استایرن، پنل شبکه 
میلگــرد فوالدی، تیرچــه فلزی، ورق و 
هســته پلی اســتایرن، خــط تولید انواع 
بطری شیشــه ای، اجرای پروژه شــبکه 
روشنایی معابر شهرک صنعتی کاویان، و 
کلنگ زنی دو پروژه نفتا پاالیش و توسعه 
زیرساخت های منطقه نمونه گردشگری 
شهرستان بخشی از پروژه ها و طرح هایی 
بــود که طی حضور اســتاندار خراســان 

رضوی افتتاح شد.

 همزمان با آغاز دهه فجر 
انقالب اسالمی؛ 

ح های  بهره برداری از طر
 آبرسانی به 23 روستای 

استان مرکزی آغاز شد
مرکــزی / گروه اســتان هــا: در چهل و 
ســومین سالگرد پیروزی انقالب اسالمی 
، ۱۶ پروژه آبرســانی در روستاهای استان 
به بهره برداری میرسد و عملیات اجرایی 
یک پروژه آبرســانی نیز ، آغاز می شــود.

مهندس یوســف عرفانی نسب مدیرعامل 
شــرکت آب و فاضالب اســتان مرکزی با 
اعالم این خبر اظهار داشت : با بهره برداری 
از این  پروژه ها ، ۲۳ روســتای اســتان 
از آب شــرب پایدار بهره مند می گردند.

مدیرعامل شــرکت آب و فاضالب استان 
مرکزی اعتبار هزینه شده در اجرای طرح 
های آبرســانی در قالب ۱۶ پروژه را  ۲۴۱ 
میلیارد ریال عنوان نمود و از مشــارکت 
بخش خصوصی در اجرای طرح آبرســانی 
به پروژه ماهیان زینتی شهر محالت خبر 
داد.وی  عنــوان نمــود : در راســتای رفع 
مشــکالت آبرســانی در حوزه روستایی 
اســتان مرکزی ، 5 حلقه چاه جدید حفر 
شد و یک حلقه چاه آب ، نیز تجهیز گردید.

مهندس عرفانی نســب افزود : اجرای ۳۳ 
کیلومتــر خط انتقــال آب ، ۲۲ کیلومتر 
شــبکه توزیع آب ، احداث ۳ باب ایستگاه 
پمپــاژ و احداث یک بــاب مخزن ذخیره 
آب  ، از دیگــر اقدامات صورت گرفته می 
باشــد.وی همچنین از احداث یک واحد 
تصفیه خانــه آب با ظرفیت تصفیه ۳00 
متر مکعب آب در شــبانه روز در روستای 
جوشــیروان شهرستان خنداب خبر داد و 
عنوان نمود : این تصفیه خانه با همکاری 
معاونت علمی ریاست جمهوری و با بهره 
گیری از ظرفیت شرکت های دانش بنیان 
، راه اندازی شــد.مدیرعامل شــرکت آب 
و فاضالب اســتان مرکزی جمعیت بهره 
منــد از ایــن پروژه هــا را ، 5 هزار و ۶00 
نفــر عنوان نمود.مدیرعامل شــرکت آب 
و فاضالب اســتان مرکــزی همچنین از 
آغازکلنگ زنی پروژه آبرسانی به روستای 
آشیانه علیا و سفلی در شهرستان خمین 
خبــر داد و گفــت : به منظوراجرای طرح 
آبرســانی به این روســتا ، ۹ کیلومتر خط 
انتقال آب و ۳.5 کیلومتر شبکه توزیع آب 
و یــک مخزن ذخیره آب با ظرفیت ۳00 

متر مکعب ساخته خواهد شد

همزمان با دهه مبارک فجر صورت می پذیرد؛

ح معاینه رایگان  اجرای طر
جمعیت دامی استان گلستان

گلستان / گروه استان ها: همزمان با دهه مبارک 
فجر طرح معاینه رایگان دامی در جمعیت دامی 
سراســر اســتان انجام می شــود.دکتر محسن 
عبدالوند گفت: این طرح به صورت کامال رایگان 
توســط دامپزشــکان بخش دولتی و خصوصی 
در قالب ۱۴ اکیپ در جمعیت روســتایی کمتر 
برخوردار اســتان علی الخصوص جمعیت دامی 
عشایر در منطقه مراوه تپه صورت می پذیرد.وی 
افزود: از جمله هدف های ما در این طرح عالوه بر 
برخورداری جمعت دامی در سطح روستاههای 
اســتان، بازدید میدانی و بررســی مشــکالت 
بهداشــتی آنان، ارائه خدمات دامپزشــکی به 
اقشــاری اســت که از لحاظ اقتصادی توانایی 
الزم را جهــت انجام معاینات روتین در دامهای 
خود ندارند.عبدالوند اذعان داشت: تالش ما در 
مجموعه دامپزشکی استان اینست که بتوانیم با 
ارسال و ارائه خدمات رایگان دامپزشکی سهمی 
هر چند کوچک در رساندن پیام انقالب در اقصی 

نقاط استان داشته باشیم.

سرپرست شرکت توزیع برق استان سمنان:

ح بهارستان برای بهسازی  طر
 شبکه برق روستایی 

با جدیت اجرا می شود
سمنان / گروه استان ها: سرپرست شرکت توزیع 
برق استان سمنان پروژه های قابل افتتاح در دهه 
فجر ، طرح بهارســتان و نحوه ارائه ســه خدمت 
رایــگان به مشــترکان را تشــریح کرد .ســید 
محمدحســینی نژاد به اجرای طرح بهارستان 
برای بهسازی شبکه برق روستایی اشاره کرد و 
گفت : برای روستاهای تحت پوشش این شرکت 
۱۸0 میلیــارد ریــال صرف پروژه های اصالح و 
بهســازی گردیده که امسال بیش از ۹0 درصد 
پیشــرفت فیزیکی حاصل شــده و در نظر است 
قبل از موعد مقرر ، شــبکه برق روستایی استان 
در ســال جاری بهینه ســازی شــود .وی اظهار 
کــرد: بــه میمنت ایام ا... دهــه فجر ، 5۸ طرح 
عمرانی برق رســانی در نقاط مختلف اســتان با 
اعتبــاری بــه مبلغ 50۳ میلیارد و 5۶۹ میلیون 
ریال در محورهای   توسعه و احداث شبکه های 
توزیع برق  ،  هوشمندسازی شبکه و تجهیزات 
الکتریکی  ،   اصالح و بهینه سازی خطوط برق 
رسانی  ،   نصب تجهیزات و تاسیسات الکتریکی 
شــبکه توزیع برق   و  طرح های تبدیل شــبکه 
فشار ضعیف هوایی سیمی به کابل خودنگهدار  
افتتاح می شوند .حسینی نژاد با عنوان این که از 
۱۲ لغایت ۲۲ بهمن امسال ، سه خدمت رایگان 
به مشترکان برق خانگی ارائه می شود یادآور شد 
: مشترکان خانگی تک فاز در سطح استان ، می 
توانند از طریق ســامانه   برق من   و به صورت 
غیرحضوری ، ســه خدمت  تغییر مکان داخلی 
لــوازم انــدازه گیری   ،   تغییر مالکیت انشــعاب 
تــک فاز خانگــی و   آزمایش لوازم اندازه گیری 

انشعاب تک فاز خانگی  را اخذ نمایند .

توسط  شهرداری منطقه 2 بوشهر ارائه شد؛ 

تشریح گوشه ای از عملکرد عمرانی 
 انجام گرفته اخیر 

در سطح  محالت جنوبی 
بوشــهر / گروه اســتان ها: گوشه ای از عملکرد 
اجرایــی و عمرانی انجام گرفته اخیر در ســطح  
محالت جنوبی توســط  شــهرداری منطقه دو  

بوشهر به شرح زیر است:
- ترمیم روشــنایی میدان غدیر و قســمتی از 

روشنایی حاشیه پارک مروارید
- نصب کنتاکتور و فتوسل جهت اجرای روشنایی 

ناحیه ساحلی کوی شغاب)پارک میگو(
- نصــب تابلــو برق در ورودی پارک  شــغاب  و 
همچنیــن اجرای مدار فرمان جهت روشــنایی 
بــرج نــوری واقع در پارکینگ گلزار شــهدای 

گمنام)شمال پارک شغاب(
-اجرای روشنایی در محِل کمپ نگهداری سگ 

های بالصاحب
- انجام حفاری و لوله گذاری جهت اجرای برق 
رسانی به پایه دوربین واقع در سه راهی دانشگاه 

خلیج فارس
- ســاخت ۶ دهانــه پل فلــزی و نصب آنها در 
بلوارهای شهدای نیروگاه اتمی ، شهید یاسینی 

و خیابان اعتمادیه)مجاور میدان پرستار( 
-ســاخت و نصب 5 دریچه فلزی بر روی کانال 
ها و همچنین ترمیم و بازســازی ۷ دریچه و ۹ 
پل فلزی معیوب واقع در سطح محالت جنوبی
-  نصــب دو عدد تابلو شناســایی معابر و جمع 
آوری تابلوهــای عالئم ترافیکی معیوب واقع در 

سطح منطقه
-ســاخت ۷ قطعــه دال بتنــی جهت نصب در 

ورودی کوچه دلیران ۳۳
-پاکسازی و برداشت خاک و نخاله و همچنین 
تسطیح اراضی واقع در محالت  سرتل و ریشهر و 
محدوده پارک لیان با همکاری سازمان مدیریت 

پسماند
- نظــارت بر اجرای حفاری ها و پیگیری ترمیم 
نوار حفاری های صورت گرفته واقع در ســطح 

محالت جنوبی.

استانها 6

 سرپرست مخابرات منطقه کرمانشاه اظهار کرد:

، در دهه فجر    ح مخابراتی با 300 میلیارد ریال اعتبار افتتاح ۴9 طر
کرمانشــاه / گروه استان ها: سرپرست مخابرات منطقه کرمانشاه 
اظهارداشت: به مناسبت دهه مبارک فجر انقالب اسالمی در استان 
کرمانشاه ۴۹ پروژه مخابراتی با اعتباری بالغ بر ۳0 میلیارد تومان 
به بهره برداری خواهد رسید.حمیدرضا امیری در نشست خبری 
به مناســبت چهل و ســومین سالگرد پیروزی انقالب اسالمی که 
با حضور خبرنگاران برگزار شــد گفت: اســتان کرمانشــاه، داری 
پتانسیل های مرزی و بین المللی است و شرکت مخابرات استان 
علی رغم مشــکالت بســیار از نظر شاخص های زیر ساخت، فیبر 
نــوری و… رتبــه خوبی در کشــور دارد.امیری در خصوص پروژه 
های قابل افتتاح در دهه فجر اظهارداشــت: این پروژه ها شــامل 
نصب و راه اندازی هشــت ســایت جدید، تکمیل، پوشش و ارتقاء 
تکنولوژی ۲0 ســایت، ۴ ســایت swap gsm to Mci ، یک لینک 
Dwdw، ایجاد 5 دســتگاه کافو نوری، ایجاد ۳ پروژه فیبر فوری 
 Ftth ۳۴ کیلومتری در ســطح اســتان، ۴ مورد نصب و راه اندازی
و بازسازی شبکه ۴ روستا با استفاده از فیبر نوری و مینی کافو با 
اعتباری بالغ بر ۳00 میلیارد ریال می باشــد.امیری با بیان اینکه 
امســال ۸0 میلیارد تومان در حوزه زیرســاخت و توســعه شبکه 
مخابراتی در اســتان هزینه کرده ایم گفت: راه اندازی ۱۳ ســایت 
جدید تلفن همراه، ارتقاء ۶0 ســایت همراه به ۳G و ۴G، ایجاد 

۱۲0 کیلومتر فیبر نوری شــهری، توســعه شبکه کابل فیبر نوری 
خانگی در 5 نقطه اســتان و چند شــهرک صنعتی و واگذاری ۱۶ 
هزار پورتADSL از اقدامات انجام شــده است.سرپرست منطقه 
کرمانشــاه با اشــاره به سرقت تجهیزات مخابراتی در استان گفت: 
امســال ۱0 میلیارد تومان هزینه بازســازی این تجهیزات شده و 
طبق آمار ســرقت تجهیزات مخابراتی در اســتان کرمانشاه کمتر 
از میانگین کشــوری اســت.امیری با بیان اینکه مخابرات استان 
کرمانشــاه در حوزه زیرســاخت های فیبر نوری جزو استان های 
مطرح در کشــور اســت گفت: تا پایان دولت سیزدهم ۲0 میلیون 
پورت شــامل فیبر نوری و VDSI  به مردم اســتان واگذار خواهد 
شد.امیری در ادامه از وجود ۸ سایت بالتکلیف در شهر کرمانشاه 
خبرداد و گفت: متاســفانه مردم اســتان در برابر نصب  دکل های 
موبایل بدلیل شایعاتی مبنی بر تاثیر سوء دکل های مخابراتی بر 
ســالمت مقاومت می کنند که همین امر موجب کندی اینترنت 
و اختــالل در آنتن دهــی تلفن همراه در برخی از محالت اســتان 
بخصوص محله فرهنگیان فاز دو گردیده اســت.وی خاطرنشــان 
کــرد: بــه مردم عزیز اســتان اطمینان می دهم کــه میزان این 
تشعشــعات از حد مجاز بســیار پایین تر بوده و تاکنون هیچگونه 
گزارش اثبات شــده ای در رابطه با آثار زیان بار تشعشــعات دکل 

های موبایل در منابع علمی جهان منتشــر نشده است.سرپرست 
مخابرات منطقه کرمانشــاه گفت: اکثر نقاط مرزی اســتان تحت 
پوشش شبکه مخابراتی هستند، هرچند در برخی نقاط گپ هایی 
وجود دارد.امیری در خصوص وضعیت پوشــش مخابراتی جاده 
های استان هم گفت: در این زمینه مشکلی نداریم و اگر مشکلی 
وجود داشــته باشــد جریمه می شویم.وی با بیان اینکه همه جاده 
هــای اســتان الزامات رگوالتوری را پاس کــرده اند تصریح کرد: 
جاده های اصلی و فرعی همگی تحت پوشــش آنتن دهی بوده، 
هرچند ممکن اســت جاده های فرعی گپ هایی داشــته باشند.
امیری همچنین خاطرنشان کرد: در سال آینده تمامی روستاهای 
باالی ۲0 خانوار در استان از پوشش مخابراتی بهره مند خواهند 
شد.وی افزود: هم اکنون یک میلیون و ۹0 هزار سیم کارت 4G در 
استان فعال است و بیش از ۲۲ هزار سیم کارت 3G داریم که باید 
4G شوند.سرپرست شرکت مخابرات منطقه کرمانشاه در پایان از 
طلب بیش از ۴0 میلیارد تومانی این شرکت از مشترکین حقیقی 
و حقوقی خبرداد و گفت: مخابرات منطقه کرمانشــاه بیش از ۴0 
میلیارد تومان از مشترکین خود طلب دارد که بیش از ۱0 میلیارد 
 تومان آن مربوط به مشترکین خانگی و بقیه به سازمانها و ادارات 

مربوط می شود.

 مدیرعامل شرکت پاالیش گاز ایالم: 

کاهش یافت گاز ایالم  الینده های زیست محیطی در پاالیشگاه  آ
ایالم / گروه استان ها: مدیرعامل شرکت پاالیش گاز ایالم به مدیریت 
مصرف انرژی و کاهش آالیندهای زیست محیطی در سال جاری اشاره 
کرد و گفت: در راســتای مدیریت مصرف انرژی، کاهش آالینده های 
زیســت محیطی و انطباق این شــرکت با استاندارد ملی معیار مصرف 
انرژی در این پاالیشگاه گازی اقدامات متعدد و موثری انجام شد. روح 
اله نوریان افزود: مجموعه این اقدامات موجب کاهش شــاخص های 
مصرف انرژی، بخار، سوخت و الکتریسیته به ترتیب به میزان ۲۲، ۱۹، 
۲۸ و ۱۷ درصد و کاهش شاخص گازهای ارسالی به فلر به میزان ۷۴ 

درصد نســبت به ابتدای ســال ۱۴00 گردیده است.وی اظهار داشت: 
ارسال پیوسته گاز مایع و اتان تولیدی شرکت به مجتمع پتروشیمی 
ایالم، راه اندازی کمپرســور اکســپورت شماره یک با استفاده از دانش 
فنی متخصصان شــرکت های داخلی، اســتفاده از گازهای فلش درام 
به عنوان ســوخت زباله ســوزهای واحد گوگرد به میزان ۱۷ میلیون 
 ،)VFD(مترمکعب در سال، خرید و نصب ۷ عدد کولر هوایی دور متغیر
خرید و نصب ۱5 دســتگاه بخاری تابشــی با بازدهی باال، معاینه فنی و 
تنظیم تمامی موتورخانه های شرکت از جمله مهمترین اقدامات این 

شرکت در حوزه مدیریت انرژی و کربن بوده است.مدیرعامل شرکت 
 off پاالیش گاز ایالم با اشاره به راه اندازی قریب الوقوع کمپرسورهای
Gas و نقش تعیین کننده این تجهیزات در کاهش گازهای ارســالی 
به مشــعل، تصریح کرد : به منظور تکمیل اقدامات، ســال آتی پروژه 
های   بازیابی گازهای ارســالی به فلر با هدف فلرینگ صفر  ،  طراحی 
و اســتقرار ســامانه شــبیه ساز مدیریت انرژی  و   استفاده از پمپ های 
دور متغیر   موجب صرفه جویی هرچه بیشــتر انرژی و کاهش انتشــار 

آالینده های زیست محیطی می گردد، در دست اقدام است.

خبر ویژه

اردبیل / گروه استان ها: هاشم عالیی گفت: اداره کل استاندارد بر کلیه کاال های 
وارداتی و صادراتی مشمول مقررات استاندارد اجباری در مبادی رسمی منطقه 
نظارت دارد که در ۹ ماهه نخست امسال 5۳۴ فقره گواهینامه اظهارنامه صادراتی 
و وارداتی در استان صادر شده است. مدیر کل استاندارد استان اردبیل می گوید: 
۱05 فقره از این اظهارنامه ها از نوع انطباق با کاال های صادراتی و ۳۳۶ فقره نیز 
از نوع انطباق با کاال های وارداتی بوده است که تعداد ۸۲ مورد صدور گواهینامه 
تعیین ماهیت صادراتی و ۱۱ مورد گواهینامه تعیین ماهیت وارداتی در این مدت 
صادر شــده اســت. عالیی گفت: بیشترین اقالم صادراتی شامل خرما، کشمش، 
ســنگ های ســاختمانی، رویه درب، نفت ســفید، زغال آخال، الیاف مصنوعی، 

نمک غیر خوراکی و. بوده اســت که پس از ارزیابی و بررســی کارشناســان این 
اداره کل به مقصد کشــور های افغانســتان، روسیه، گرجستان، عراق و جمهوری 
آذربایجان صادر شده است.به گفته او کنترل کیفی کاال های صادراتی مشمول 
استاندارد اجباری و جلوگیری از صدور کاال های نامرغوب به منظور فراهم کردن 
امکان رقابت با کاال های مشــابه خارجی و حفظ بازار های بین المللی از وظایف 
مهم سازمان ملی استاندارد ایران است.مدیر کل استاندارد استان اردبیل گفت: 
کنترل کیفیت کاال های وارداتی مشمول استاندارد اجباری به منظور حمایت از 
مصرف کنندگان و تولید کنندگان داخلی و جلوگیری از ورود کاال های نامرغوب 

خارجی نیز از جمله وظایف سازمان تعریف شده است.

مدیر کل استاندارد استان اردبیل عنوان کرد؛

گواهینامه صادراتی و وارداتی  صدور بیش از ۵00 فقره 
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کوتاه از جامعه

که جری تر شده اند؛ کمبود نیرو و تجهیزات تا مجرمانی  از 

جامعه دلگرم به حضور پلیس قوی است
افزایش احســاس امنیت به میزان خود 
امنیــت و بلکــه باالتر از آن برای پویایی 
یک جامعه ضروری است. با خأل احساس 
امنیــت، حتی بــا وجود توانایی و انگیزه 
در میــان افــراد یــک جامعــه، امکان 
فعالیت های متنوع اقتصادی، فرهنگی، 
سیاسی و خدماتی از بین می رود. وجود 
فیزیکی پلیس در جامعه و روئیت پلیس 
از ســوی متخلفان و خالف کاران رفتار 

بازدارنده به دنبال دارد.
: نسبت به آمار  رئیس پلیس کشور

جهانی کمبود پلیس داریم
در هفته ناجا سال ۱۳۹۸ سردار حسین 
اشــتری فرمانده کل انتظامی جمهوری 
اســالمی ایران گفــت: در تمام دنیا یک 
شاخصی برای پلیس است و در بعضی از 
کشورها تعیین شده به ازای هر هزار نفر 
5 تا ۸ پلیس باید وجود داشته ولی ما در 
ایران کمتر از ۳ هســتیم، البته ما سعی 
کردیم با تجهیزات و امکانات این خأل را 
پر کنیم ولی خب برای تأمین تجهیزات و 
امکانات هم یکسری مشکالت داریم.وی 
افزود: با کمبود بودجه مواجه هســتیم و 
این هم بگویم که کمک به پلیس کمک به 
نظم بیشتر و آرامش بیشتر به مردم است.

کمبود نیرو چه تأثیری بر عملکرد 
مأموران ناجا دارد؟

کمبــود تعداد پاســگاه ها و کالنتری و 
همچنیــن کمبود مأمــوران پلیس جدا 
از مشــکالت امنیتی کــه برقراری نظم 
و امنیت داخل کشــور به وجود می آورد 
ســبب می شــود تا بر نیروهــای فعلی 
فشــار مضاعف کاری وارد شود.عملکرد 
درست یک مأمور پلیس جدا از تجهیزات 
و آموزش هــای مخصوص به مدت زمان 
فعالیت و مأموریت های او بســتگی دارد؛ 
چراکه یک مأمور تجسس کالنتری با در 
نظــر گرفتن تمامی امکانات و تجهیزات 
مناسب زمانی می تواند در موقعیت های 

حســاس به درســتی تصمیم بگیرد که 
آرامش جسمی و روحی مناسبی داشته 
باشد.در ماجرای دلخراش شهادت مأمور 
ناجا در شــیراز جدا از بحث هایی که به 
ضعف قانون و نداشتن تجهیزات مناسب 
اشــاره دارد بایــد کمبود تعداد مأموران 
پلیس و فشــار مضاعف بر آنها هم مورد 

نظر قرار بگیرد.
رئیس پلیس پیشگیری: فاصله 

معناداری با استاندارد جهانی تعداد 
مأموران داریم

ســردار مهــدی معصوم بیگی در پاســخ 
به ســوالی مبنی بر اینکه در مقایســه با 
اســتاندارد جهانی تعداد مأموران پلیس 
برای یک کشور چقدر فاصله داریم؟ اظهار 
کرد: اگر با استاندارد جهانی که می گوید به 
ازای هر هزار نفر، 5 تا ۹ مأمور وجود داشته 
باشــد، مقایســه کنیم، باید بگویم فاصله 
معناداری با این استاندارد داریم. وی ادامه 
داد: یک استاندارد دیگر هم وجود دارد که 
می گوید در هر شهر یک کالنتری و در هر 

دهســتان، یک پاسگاه وجود داشته باشد. 
ما در ایران 5000 شــهر و دهستان داریم 
اما ۳000 کالنتری و پاســگاه داریم که با 
این اســتاندارد هم فاصله معناداری داریم. 
رئیس پلیس پیشگیری ناجا به ضرب المثل 
»من کوتاهی شمشیرم را با گام های بلندم 
جبران می کنم«، اشاره کرد و گفت: درست 
است که ما با استانداردها فاصله داریم اما 
با تالش مضاعف، گشــت های موتوری و 
دیگر موضوعات، ســعی در پر کردن این 

خأل هستیم.
نگهبانان محله بازوی پلیس در 

محالت
وی بــه موضوع نگهبانان محله اشــاره 
کرد و گفت: به مردم پیشــنهاد می کنم 
از ظرفیــت نگهبانان محله که به تازگی 
اســم آنها به »پلیس یــار« تغییر کرده، 
استفاده کنند. در برخی از کشورها چهار 
تا شــش میلیون نگهبان محله به پلیس 
در حفــظ نظم و امنیت کمک می کنند 
و کمــک از پلیس یاران در دنیا مرســوم 

اســت. معصوم بیگی در پاسخ به سوالی 
مبنی بر اینکه مردم برای مســتقر کردن 
نگهبان محله در محله خود باید به کجا 
مراجعه کنند؟ گفت: مردم می توانند به 
مرکــز انتظام پلیس یا دفاتر مؤسســات 
حفاظتی و مراقبتی مراجعه کنند. رئیس 
پلیس پیشگیری ناجا در پایان در پاسخ 
به سوالی مبنی بر اینکه حضور نگهبانان 
محله چه میزان به کاهش جرم و جنایت 
کمک کرده است؟ گفت: باید اعالم کنم 
در ۱۲ هــزار نقطه ای که نگهبانان محله 
حضور دارند، ســرقت و جرم تقریباً صفر 

شده است.
رئیس پلیس پایتخت: تعداد 

کالنتری های پایتخت حتی از نصف 
تعداد مصوبه شورای عالی امنیت 

ملی کمتر است
یش تر ســردار حســین رحیمی رئیس 
پلیــس پایتخــت در گفت وگویــی بــا 
خبرنگار مهر در پاســخ به سوالی مبنی 
بر اینکه آیا کمبود کالنتری ها در پایتخت 

بر روی تعداد گشت ها و روئیت پلیس از 
سوی مردم در سطح شهر تأثیری داشته 
یا خیر اظهار کرد: بدانید که شهر تهران، 
یک شهر ۱۳ میلیونی است و اصاًل میزان 
کالنتری هــای با میزان جمعیتی که در 
تهران زندگی می کنند اصاًل قابل قیاس 
نیســت. ســردار رحیمی در پاســخ به 
سوالی مبنی بر اینکه پایتخت چه تعداد 
کالنتری کــم دارد، گفت: طبق مصوبه 
حدود ۱۱ سال پیش شورای عالی امنیت 
ملی، تعداد کالنتری های پایتخت باید به 
۲00 کالنتری برسد و در آن مصوبه قید 
شده است که در گام اول ۴0 کالنتری به 
تعداد کالنتری های موجود اضافه شود، 
اما متأســفانه چنین کاری نشده است. 
فرمانده انتظامی پایتخت تصریح کرد: در 
حال حاضر در پایتخت تنها ۸۴ کالنتری 
داریم یعنی تعداد کالنتری های پایتخت 
حتی از نصف تعداد مصوبه شورای عالی 
امنیت ملی که ۱۱ ســال پیش تصویب 

شده است، هم نیست.
راه حل چیست؟

در ماجرای به شــهادت رســیدن مأمور 
پلیس در شــیراز اما و اگرهای بســیاری 
از جملــه عدم آموزش مهارت های دفاع 
شــخصی تا گیر کردن ســالح شهید و 
ضعف قانون مطرح شــد اما شــاید اگر 
آن مأمور شــیفت های کمتری داشت و 
طبق استاندارد به مأموریت اعزام می شد 
می توانست در آن لحظه تصمیم بهتری 
بگیــرد. برای تکمیل کمبود کالنتری ها 
و پاسگاه ها باید دستگاه های مختلف پای 
کار بیایند، ســهم اعتبارات برای ساخت 
کالنتری ها مضاعف شــود و 5 درصد از 
بودجه عمران و آبادانی که به اســتان ها 
واگذار شده است، محقق شود. همچنین 
با دستور افزایش جذب و تبدیل وضعیت 
در انتظامی کل کشــور می توان کمبود 
نیروی انسانی را تا حدودی برطرف کرد.

7جامعه
مسئولیت قانونی تصادف 
فرزند زیر 18 سال بر عهده 

والدین است
معاون اجتماعی و فرهنگ ترافیک پلیس 
راهور ناجا گفت: بر اساس قانون مجازات 
اســالمی در بخش تعزیزات ماده ۷۲۳، 
اگــر فردی بــدون گواهینامه رانندگی 
پشــت فرمــان قرار بگیــرد و رانندگی 
کند، ضمن اینکه خودش مسئول است 
و مجازات می شود، افرادی که خودرو را 
در اختیار آن فرد قرار می دهند به عنوان 
معــاون در جــرم رانندگی بدون پروانه 
در محاکــم قضائی تعقیــب و مجازات 
می شوند. سرهنگ عین اله جهانی افزود: 
والدیــن در صورت قرار دادن خودرو به 
فرزندانشــان، به واسطه مسئولیت های 
قانونی که در قبال فرزندانشــان دارند، 
مســئول خواهند بود و باید پاســخگو 
باشــند. معــاون اجتماعــی و فرهنگ 
ترافیک پلیس راهور ناجا اظهار کرد: فرد 
زیر ۱۸ ســال در صورت رانندگی و بروز 
حوادث جرحی و فوتی مقصر شــناخته 
شده و به دادسرای اطفال معرفی می شود 
و در آنجا به پرونده رســیدگی می شود، 
حتــی مواردی وجود داشــته که افراد 
مذکور به نگهداری در مراکز مخصوص 
افراد زیر ۱۸ ســال محکوم شــدند؛ این 
مراکز شمایل زندان را ندارد، اما به نوعی 
زندان برای آن ها محسوب می شود. وی 
خاطر نشــان کرد: درباره پوشش ۱۸ـ  
۱۸ و قوانین مربوط به رانندگی غیرمجاز 
افــراد زیر ۱۸ ســال، آمار های تحلیلی 
ســال گذشته نشان داد ۱۸ درصد جان 
باختگان ســوانح ترافیکی، زیر ۱۸ سال 
سن داشتند و این افراد کودکانی هستند 
که در تصادفات مقصر و مسبب نیستند، 
لذا به این فکر افتادیم پوشش ۱۸ـ  ۱۸ 
را راه اندازی و بتوانیم جان افراد مذکور 

را حفظ کنیم.

دانشجویان توسط تامین 
اجتماعی »بیمه« می شوند

مشاور رسانه ای وزیر کار از خدمت پوشش 
بیمه ای دانشــجویان توســط سازمان 
تامین اجتماعی و احتســاب سوابق آنها 
پس از فارغ التحصیلی و اشتغال خبر داد.

بهزاد مهرکش در حساب توییتری خود 
در این باره نوشــت: »خبر خوب و البته 
مهم اینکه، دانشــجویان عزیز هم تحت 
بیمه تامیــن اجتماعی قرار می گیرند؛ 
بر این اســاس، سابقه بیمه دانشجویی، 
پــس از فارغ التحصیلــی و اشــتغال 
دانشــجویان به بیمه اشتغال آنها وصل 
می شــود«. همچنین رئیس ســازمان 
امور دانشــجویان گفت: بر اساس طرح 
جدید بیمه دانشــجویی، ۴ ســال بیمه 
دانشــجویی جزء ســوابق بازنشستگی 
آن ها محســوب می شود. هاشم داداش 
پــور گفت: در شــرایط فعلــی از میان 
بیش از ســه میلیون دانشجوی کشور، 
تنها حدود ۲5 هزار نفر تحت پوشــش 
بیمه هستند.فراگیری پوشش سازمان 
تامین اجتماعی در ســطح کشور بعد از 
انقالب اســالمی حدود ۶ برابر افزایش 
یافته و از عدد شــش میلیون نفر تحت 
پوشــش در پیش از انقالب اســالمی، 
به نرخ ۴۴ میلیون نفر رســیده  اســت. 
امروز به صورت تجمعی، نرخ پوشــش 
بیمه ای کشــور حدود ۷0 درصد است 
که 5۳ درصد از جامعه تحت پوشــش 
ســازمان تامین اجتماعی و ۱۷ درصد 
ذیل پوشش ســایر صندوق ها هستند 
که ۳0 درصد باقی مانده تحت پوشــش 
قرار می گیرند.دانشــجویان می توانند 
ســه نرخ حق بیمه دانشجویی ۱۲، ۱۴ 
و ۱۸ درصد را برحسب تعهدات انتخاب 
کننــد.او گفت: دولت هم دو درصد حق 
بیمه دانشــجویان را تقبل کرده اســت 
و بــر این اســاس، بیمه بازنشســتگی 
به بیمه اشــتغال دانشــجویان متصل 
می شــود. این تســهیالت برای اولین 
بار اســت که برای دانشــجویان فراهم 
شــده اســت و دانشــجویان می توانند 
از ایــن فرصت  اســتفاده کنند.از زمان 
حضــور دانشــجویان در دانشــگاه تا 
فارغ التحصیل شــدن آن هــا بین ۴ تا 
۱۲ ســال در دانشگاه ها می گذرد که از 
هیچ پوشش بیمه ای برخوردار نیستند 
و طبق گفته مســئوالن قرار اســت که 
دانشجویان در دانشــگاه های مختلف 
تحت پوشــش بیمه ای سازمان تامین 
اجتماعی قرار بگیرند.داداش پور گفت: 
بیمه تامین اجتماعی ویژه دانشــجویان 

دیروز به تصویب رسیده است .

تکرار جنایت های بی مکافات
در روزهای گذشــته انتشــار تصاویری از 
مردی که با سر بریده همسر جوان خود در 
کوچه های شهر اهواز می گشت، احساسات 
عمومــی را در فضای مجــازی جریحه دار 
کرد. »عباس حسینی پویا« دادستان اهواز 
با اشــاره به دستگیری قاتل که همسر این 
زن جوان بود، اظهار می کند: این زن جوان 
به کشور ترکیه فرار کرده و از آنجا تصاویری 
را برای همسر خود فرستاده بود که سبب 
تحریک احساســات همسرش شده است.

وی با بیان اینکه انگیزه این قتل ناموســی 
بوده است، می افزاید: پدر مقتول دختر خود 
را به ایران باز می گرداند و زمانی که همسر 
دختر جوان متوجه حضور همســرش در 
اهواز می شــود، جرأت پیدا می کند و برای 
کشتن وی اقدام می کند. دادستان اهواز از 
برخورد شــدید با متهمان این پرونده خبر 
می دهــد و می گویــد: عالوه بر بحث قتلی 
کــه اتفاق افتاده، گردن زدن این خانم در 
مألعام نیز جرم اســت؛ همچنین اگر ثابت 
شــود که افــرادی تعمداً اقدام به انتشــار 
ایــن فیلم ها کرده اند بازداشــت خواهند 
شد.احسان کاظمی، روان شناس و مدرس 
آمــوزش خانواده اظهار کرد: اتفاقی که در 
شهر اهواز رخ داد، جزو دسته جنایت های 
ناموســی قــرار می گیرد که فــرد با تصور 
اینکــه ناموس، اعتبار، خانواده و قومش به 
خطر افتاده اســت این رفتار را برای خود 
توجیــه می کند؛ یعنــی حق خود می داند 
که دست به چنین اقدامی بزند.وی درباره 
علنی شــدن جنایت در مألعام افزود: باید 
در درجه نخســت از دیدگاه آسیب شناسی 
روانــی به موضوع نــگاه کنیم؛ یعنی اینکه 
فــرد تا چه حد و چطور می تواند یک رفتار 
نادرســت و جنایت کارانه را علنی کند.وی 
قتل فجیع یک زن در اهواز را دارای دو جنبه 
دانست و گفت: جنبه نخست، بررسی فردی 
این موضوع است؛ یعنی فردی که مرتکب 
جنایت شــده و جنبه دیگر تأثیرات روانی 
است که می تواند روی جامعه بگذارد، اما از 
این نکته غافل نشویم که وقتی عملی این 
چنینی در یک جامعه شهری رخ می دهد، 
انتشــار تصاویر آن در فضای مجازی، ابعاد 
هولناک تری دارد.کاظمی اتفاق رخ داده در 
اهواز را یک مسئله پلیسی، جنایی و قضائی 
خواند و ادامه داد: بررســی این موضوع به 
عهده پلیس و نیروی امنیتی است اما مسئله 
مهم دیگر این است که چطور جامعه برای 
خودش انتشــار آن را مجاز می داند و شاید 
حتی یک لذت مازوخیســتی و سادیستی 
یعنــی خودآزارانه و دیگرآزارانه از انتشــار 
چنیــن تصاویر هولناکی در فضای مجازی 
می برد.وی درباره زنجیره جنایت رخ داده، 
توضیح داد: حلقه نخســت این اســت که 
فــردی با هــر توجیهی، خطایی را مرتکب 
شــده اســت و در حلقه بعدی، دو نفر او را 
به قتل رســانده اند؛ خطای سوم این است 
کــه تصاویر این جنایت در ســطح جامعه 
علنی شده و حلقه چهارم آسیب این است 
کــه عده ای از صحنه جنایت، فیلم برداری 
و آن را منتشــر کردنــد، در حلقــه پنجم 
دیگران نیز تصاویر را دیده اند و دســت به 
بازنشــر آن زدند و حلقه ششــم این است 
که رسانه ها با عجله می خواهند درباره این 
موضــوع صحبت کنند و همه این حلقه ها 
به بازنشــر بیشــتر جنایت کمک می کند.

مرتضی پدریان، جامعه شناس درباره تکرار 
قتل هایی مانند مبینا توسط پدرش، مأمور 
نیروی انتظامی و به تازگی، یک زن ۱۷ ساله 
توسط شوهر و برادر همسرش، با اشاره به 
افزایش شکل های متنوع خشونت از کالمی، 
رفتاری تا خشونت های فیزیکی، می گوید: 
اگــر یکــی دو دهه به گذشــته برگردیم 
می بینیم که بیشتر رفتارهای پرخاشگرانه 
در جامعه ما از نوع خشــونت های کالمی 
بوده و این پرخاشگری های کالمی در درون 
ذهن افراد نهادینه شده است؛ اما چون دیگر 
پرخاشگری های کالمی پاسخگوی ارضای 
نیازهای خشم و نفرت درونی افراد نیست، 
امروزه به ســمت پرخاشگری های رفتاری 
گرایش پیدا کرده اند.وی خروجی گرایش 
به پرخاشگری های رفتاری را خشونت های 
فیزیکی می داند و می گوید: امروز در جامعه 
شــاهد انــواع مختلف پرخاشــگری های 
فیزیکــی هســتیم.پدریان چنین حوادث 
تلخی را نوک قله کوه یخی توصیف می کند 
که از دل آب سر برآورده است و می افزاید: 
در پایین این پدیده، پرخاشگری های دیگر 
به شدت در جامعه افزایش یافته است.وی 
افزود: باید ببینیم چه اتفاقی افتاده که یک 
نفر به راحتی حاضر است سر زن یا همسر 
خود را از تن جدا کند! درســت اســت که 
عوامــل بازدارنده قانونی می تواند به عنوان 
یک عامل کنترل رســمی در جلوگیری از 
تکرار این اتفاقات نقش داشــته باشــد، اما 
این قوانین چندان بازدارنده نیســت و باید 
عوامل اجتماعی چنین حوادثی را نیز مورد 

توجه قرار دهیم.

خبر ویژه

وزیر آموزش و پرورش به موضوع بازگشایی و فعالیت 
حضوری مدارس اشــاره کرد و گفت: در ۳۶ کشــور و 
50 شهر ، مدرسه خارج از کشور داریم، هیچ کشوری 
مدرسه اش در ایام کرونا تعطیل نیست، البته که رعایت 

پروتکل ها الزامی است. 
گزارش های ســازمان بهداشت جهانی موجود است و 
در آن آمده اســت که مدرســه آخرین جایی است که 
تعطیل می شــود و اولین جایی اســت که باز می شود. 

یوســف نوری افزود: حدود دو ســال است که مدارس 
عموما تعطیل بوده اند و آثار زیانباری از بعد آموزشی، 
پژوهشــی و تربیتی متوجه دانش آموزان شــده است. 
به جز یک کشــور، وضعیت مان از نظر واکسیناسیون 
۱۲ تا ۱۸ ساله ها نسبت به مابقی کشورها بهتر است. 
کارورزهای وزارت بهداشت در این ایام تعطیل نشدند، 
اما دانشــجومعلمان تعطیل شدند. این در حالی است 
که ســازمان بهداشت جهانی تاکید دارد که برای رفاه 

اجتماعی، مدارس باز باشند.نوری افزود: نمی خواهیم 
هیچ دانش آموزی بیمار شــود. باید پروتکل ها رعایت 
شــوند. اعالم کردیم در مناطقی که مشــکالتی وجود 
دارد تعطیــل کنند، نــه اینکه همه مدارس را تعطیل 
کنند. امروز جلسه ای پیرامون افت تحصیلی و همچنین 
بچه هایی که به مدرسه نمی روند داشتیم و باید برنامه 
داشته باشیم و اعتبار بگذاریم تا نصیب آموزشی برابر و 

عدالت آموزشی اجرا شود.

وزیر آموزش و پرورش:

کنند مناطق مشکل دار مدارس را تعطیل 

سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا اعالم کرد؛

اعمال محدودیت های جدید به مدت 2 هفته
سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا درباره آخرین 
مصوبات ستاد، گفت: در جلسه اخیر ستاد کرونا 
چند مصوبه داشــتیم؛ مصوبه اول این اســت که 
برخی محدودیت ها که در جلســات قبلی ســتاد 
کرونــا اعالم شــده بود به مــدت دو هفته تمدید 
شــود بنابراین تصمیم گرفته شــد که جلســات 
اداری در اماکن سربســته با حداکثر ۳0 نفر و به 
مدت ۹0 دقیقه برگزار شــود؛ تجمعات فرهنگی، 
مذهبی، اجتماعی و آیینی در اماکن مســقف تا 
۲0 درصــد ظرفیــت فضا و به مــدت ۹0 دقیقه 

برگزار شــود، اســتفاده از ماسک در محیط های 
سربســته الزامی باشــد و پروازها با ظرفیت ۶0 
درصد انجام شــود. مقرر شــد که این مصوبات دو 
هفته دیگر ادامه پیدا  کند.همچنین تصویب شد 
که صداوســیما و وزارت بهداشت برای همراهی 
مردم با تکمیل واکسیناسیون کرونا، فعالیت های 
اقناعی و فرهنگسازی را انجام دهند. به خصوص 
بر همراهی والدین برای واکسیناســیون کودکان 
تأکید شد.عباس شیراوژن با اشاره به ایام زیارتی 
ماه رجب و مشــرف شــدن مردم به حرم مطهر 

امــام رضا)ع(، گفت: در این ایام تأکید شــده که 
باید مقررات بهداشتی توسط زائرین رعایت شود.  
مراسم اعتکاف باید صرفا در شهرهای زرد، نارنجی 
و آبــی با ۲0 درصد ظرفیت مســاجد و با رعایت 
پروتکل های بهداشتی، انجام کامل واکسیناسیون 
و اســتفاده از ماسک برگزار شود.درمورد ورودی 
مرزهای هوایی، زمینی و دریایی تأکید شــد که 
ســالمتی مســافران تأمین شود.در مورد حمل و 
نقل عمومی تأکید شــد که دستگاه های مربوطه 
بر رعایت جدی تر مقررات بهداشــتی در مترو و 

اتوبوس نظارت بیشتری داشته باشند.وی درباره 
مصوبه ســتاد کرونا درباره راهپیمایی ۲۲ بهمن، 
گفت: وزارت کشور و وزارت بهداشت ملزم شدند 
که شکل جدیدی از برگزاری راهپیمایی ۲۲ بهمن 
را طراحی کنند و پیشــنهاد بدهند که با توجه به 
رنگ بندی شهرها طراحی جدیدی انجام خواهد 
شــد.به گفته وی با توجه به انجام واکسیناسیون 
گسترده در کشور، مصوب شد که الزاماتی که بر 
رنگ بندی شهرهاســت بازبینی شود که این امر 

با همکاری وزارت بهداشت انجام خواهد شد.

برای مقابله با پیک ششم کروناصورت گرفت؛

کز درمان و قرنطینه هالل احمر  آماده باش سراسری به مرا اعالم 
رئیس جمعیت هالل احمر از اعالم آماده باش سراســری به تمام 
مراکــز درمانی هالل احمر برای همــکاری و ارائه خدمات درمان 
سرپایی، تزریق، بستری و قرنطینه بیماران مبتال به کرونا با توجه 
به پیک ششم بیماری در کشور خبر داد.دکتر پیرحسین کولیوند 
افزود: ســازمان جوانان با فراخــوان نیروهای جهادی، داوطلب و 
متخصــص خــود، زمینه ارائه خدمات تخصصی درمان به مردم را 
در این زمینه فراهم می کند. مراکز واکسیناســیون هالل احمر نیز 
همچنــان بــه فعالیت خود ادامه می دهند.وی با تاکید بر تبعیت از 
تصمیمات ســتاد ملی کرونا افزود: اخد تســت کرونا در مرزهای 
ورودی کشور در صورت تصمیم ستاد کرونا، تداوم می یابد.کولیوند 

با اشاره به روند بررسی و تصویب الیحه بودجه در مجلس شورای 
اســالمی، گفت: بحث بودجه، مراحل انتهایی را طی می کند که 
مجلس برای حمایت از هالل احمر و رفع بحران منابع و اعتبارات این 
جمعیت در بودجه سال آینده، ۶00 میلیارد تومان اوراق مشارکت 
در نظــر گرفته اســت. همچنیــن از محل فروش نفت هم احتماال 
سهمیه ای برای هالل احمر در نظر است که امیدواریم به تصویب 
برســد. اختصاص ۲00 میلیون یورو برای تامین تجهیزات مورد 
نیاز ۴ دستگاه وزارت راه، شهرداری، آتش نشانی و هالل احمر نیز 
در نظر گرفته شده که در صورت اختصاص این موارد و ردیف های 
بودجه ای، اعتبارات هالل احمر ارتقا یافته و تا حدی مشکالت این 

جمعیت در زمینه تامین تجهیزات و نوسازی ناوگان امدادی و ... 
برطرف خواهد شد. وی با اشاره به تشکیل جلسات کارگروه بحران 
در مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز گفت: ۲ پیشنهاد هالل احمر 
در زمینه توســعه آموزش هــای همگانی و آموزش های تخصصی 
همچنین توسعه شبکه امدادونجات هالل احمر در راستای آمادگی 
کشور در برابر حوادث و بالیا در مجمع مطرح شده است. همچنین 
طرح ملی امدادونجات هالل احمر هم مراحل نهایی تدوین را طی 
می کنــد. کولیونــد در ادامه بر ضــرورت آمادگی به روز و لحظه ای 
پرسنل و کارکنان هالل احمر برای مواجهه و مقابله با بحران های 

طبیعی هم تاکید کرد.



گوناگون
w w w . r o o z g a r p r e s s . i r 6 رجب 1443   8 فوریه 2022سه شنبه 19 بهمن 1400  شماره پیاپی 2039

                2039 پیاپــی:  شــماره  جعفــری                        آناهیتــا  سیاســت:  ملــک                             وحیــد  مدیرمســئول:  و  امتیــاز  صاحــب 
یوســفی            بهــاره  گوناگــون:  و  اقتصــاد  ســردبیری                       شــورای  نظــر  زیــر  کشــور                    مطبوعــات  تعاونــی  عضــو 
آرا : داود احمــدی                                   جامعــه: مریــم کاظمیــان فــرد                                                                  نفــت و انــرژی: ســعیده کاظمیــان فــرد  صفحــه 
آدرس: تهــران میــدان انقــاب اســامی خیابــان جمالــزاده شــمالی تقاطــع نصــرت  پــاک 275 واحــد 17                                      کدپســتی: 1418844678

                                                     66791365  -  66 گل آذیــن  چــاپ:  و  لیتوگرافــی                             02166126139 دورنــگار:                       66915268  -  66917312 تلفــن: 

گنبد غفاریه مراغه؛ یادگار 
مکعب شکل ایلخانی 

گنبد غفاریــه برگرفته از نــام عارفی به نام 
»نظام الدین احمد بن حسین الغفاری« که 
قدمت آن بــه دوره ایلخانی بــاز می گردد 
سازنده این بنا سلطان ابوسعید بهادر خان 

می باشد.
گنبد غفاریه در شمال غربی شهر مراغه و در 
کنار رودخانه صوفی چای قرار گرفته است. 
این گنبد بنایی مکعب شــکل است که در 
زمان حکومت ایلخانیان و توســط سلطان 
ابوسعید بهادر خان ســاخته شده است.در 
ضلع جنوبی، شــرقی و غربی بنا از نشانی 
به نام چوگان دار استفاده شده که در بنای 
دیگری در ایران مشــاهده نشده است که 
این نشــان به نوعی هویت بنای غفاریه را 
مشخص می کند این بنا در ۷ مرداد ۱۳۱۲ 
به شــماره ۱۳۷ در آثار ملی ایران به ثبت 

رسیده است.
وجه تسمیه بنا براســاس آنچه که از متون 
تاریخی برمی آید چنین اســت که عارفی 
به نام »نظام الدین احمد بن حسین الغفاری« 
در زمان فرمانروایی »ســلطان یعقوب بن 
حســن بیگ آق قویونلو« هنگام مراجعت از 
حج، عمارتی در نزدیکــی این بنا احداث و 
امالک و باغی جهت مصارف آن وقف نمود. 
به همین جهت این عمارت و بناهای وابسته 
و همچنین برج مزبور به نام وی به »غفاریه« 

شهرت یافت.
این گنبد نیز یکی دیگر از مزارهای پنجگانه 
مراغه می باشــد. این بنا در قسمت شمال 
باختری مراغه، کنــار رودخانه صافی چای 
واقع شده و تاریخ احداث آن در فاصله بین 
ســال های ۷۲5 و ۷۲۸ هـ. ق است. گنبد 
غفاریه بنایی مربع و آجری است که بر باالی 
سکویی سنگی و سردابه دخمه ای عمیقی 

استوار می باشد.
در چهار زاویه آن ســتون هایــی با نقوش 
لوزی یخ ساخته اند. جلو خان بزرگ آن، رو 
به شمال دارد و پهنای طاق زیرین به جانب 
خاور است. هر یک از اضالع طرفین و عقب 
دارای دو طاقنما و یک حاشیه مکتوب است.
در این گنبد تمامی خطوط، ریحان است. 
کاشــی های این بنا مخلوطی از رنگ آبی 
دریایی و آسمانی است. رنگ حروف کتیبه 
ها سیاه بوده و بر متن سفید دیوار با شاخ و 
برگ فیروزه قرار دارند. بــاالی طاق نمای 
مرکزی ایوان بزرگ، کتیبه ای ســه خطی 

دیده می شود.
این گنبد دارای دو طبقــه فوقانی و زیرین 
اســت. ازاره ی بنا به ارتفاع ۲ متر از سنگ 
مرمر تراشیده سفید ساخته شده که بعضی 
از قطعات آن به ابعاد ۱50 در ۷0 سانتیمتر 
است. مدخل گنبد به سمت شمال است و در 
گوشه های بنا، ستون های آجری با نقوش 
لوزی و در هر یک از اضالع، دو طاقنما و یک 
حاشیه کتیبه کار کرده اند. این بنا در اصل 
دارای گنبدی دو پوش بوده که از بین رفته 
و در دوره اخیــر به همت ســازمان میراث 

فرهنگی تعمیر و مرمت شده است.
ســرداب زیرین بنا رو به مشــرق دارد، اما 
ورودی اتاق فوقانی شــمالی و با طاقنمایی 
احاطه شده است. بر باالی در، کتیبه ای در 
دو سطر و بر باالی طاق، کتیبه ای دیگر به 
چشم می خورد. حروف کتیبه ها در اینجا 

ریحان است.
در این بنــا، رنگ - که در گنبد ســرخ کم 
استفاده شــده و به آبی فیروزه ای منحصر 
است - بســیار مورد اســتفاده قرار گرفته 
است، رنگ های ســیاه، سفید و آبی تیره تا 
آبی روشــن. حروف کتیبه ها به رنگ سیاه 
بر زمینه ای سفید قرار گرفته و با اسلیمی 
هایی به رنگ آبی فیروزه ای آذین شده اند. 
نماهای جانبی و نماهــای عقبی، به عوض 
آنکه مثل نماهای گنبد سرخ، بسته و فاقد 
هر گونه وزنه ای باشند، هر یک به دو پنجره 
در داخل طاقنما مجهزند. باالی هر پنجره 
که در چهار چوبی مستطیل قرار گرفته، با 
نقوش بسیار زیبایی از آجر و کاشی مینایی 
تزیین شده است. باالی این تزیینات، نواری 
قرار گرفته که با سه نشان خانوادگی صاحب 
آرامگاه آذین شده است. شبستان اصلی با 
گچ سفید اندود شــده و دارای طاقنماهای 

مسطح عریضی با مقرنس است.

گردشگری

پلتفرم ها از انتشار تصاویر 
خشونت بار منع شدند

ســاترا نظــر بــه وقــوع زنجیــره ای از اقدامات 
خشونت آمیز در کشور و بازتاب گسترده رسانه ای 
این فجایع،خطاب به پلتفرم ها نشر هرگونه محتوا 
از تصاویر و صحنه مذکور، اعم از عکس و ویدئو را 
ممنوع اعالم کرد. طبق اعالم روابط عمومی ساترا، 
نظر به وقوع زنجیره ای از اقدامات خشــونت آمیز 
در کشــور و بازتاب گسترده رسانه ای این فجایع، 
ساترا نسبت به نشر محتواهای خشونت بار توسط 
پلتفرم های کاربرمحور هشدار داد.سازمان تنظیم 
مقررات رسانه های صوت و تصویر فراگیر )ساترا(، 
پیرو انتشار تصاویر خشن امروز مربوط به قتل زن 
جوان توســط همســرش و بازنشر پرتعداد آن در 
فضای مجازی و در برخی از خبرگزاری ها، خطاب 
به پلتفرم ها نشر هرگونه محتوا از تصاویر و صحنه 
مذکور، اعم از عکس و ویدئو را ممنوع اعالم کرد.
با توجه به محتوای آســیب زای این تصاویر برای 
وضعیت سالمت جامعه و جلوگیری از آسیب های 
وارده از طریق نشر آن به امنیت روانی جامعه، ساترا 
به محض اطالع، ممنوعیت انتشــار این تصاویر را 
بــه پلتفرم ها ابالغ کرد.در همین راســتا و طبق 
ممنوعیت اعالم شــده توســط ساترا، رسانه های 
داخلی صوت و تصویر فراگیر از انتشار این تصاویر 

خودداری کردند.

تئاتــر را در خانه ببینید
جدول پخش نمایش های بخش صحنه ای )رقابتی 
و غیررقابتی( چهلمین جشنواره بین المللی تئاتر 
فجر از تلویزیون تئاتر ایران و سایت تیوال منتشر 
شــد.به دلیل محدویت های ناشــی از همگیری 
کرونا، همه آثار صحنه ای ۴۸ ســاعت پس از اجرا 
از تلویزیون تئاتر ایران و سایت تیوال به مدت ۲۴ 
ساعت پخش می شوند. عالقمندان برای تماشای 
این آثار می توانند از سایت فروش، بلیت تماشای 
ویدئویــی نمایش های صحنه ای را دریافت کنند. 
بر اســاس این خبر این آثار از ســه شنبه ۱۹ بهمن 
تا چهارشــنبه ۲۷ بهمــن از تلویزیون تئاتر ایران 
و ســایت تیوال از ســاعت ۲0 پخش می شــوند و 
تنها ۲۴ ساعت در دسترس عالقمندان قرار دارد. 
روزانه حداقل شــش نمایش و حداکثر ده نمایش 
در تلویزیون تئاتر ایران و ســایت تیوال به نمایش 
گذاشته می شود.  عالقمندان می توانند بلیت این 
آثار را از روی ســایت تیوال خریداری کنند. برای 
خبرنگاران از طریق پیامک کد تماشای نمایش ها 
ارســال خواهد شد.چهلمین جشنواره بین المللی 
تئاتــر فجــر از ۱۴ تا ۲۶ بهمن به دبیری حســین 
مسافرآستانه برگزار می شود و اخبار آن در سایت 

fitf.ir در دسترس است.

اجرای سرود های خاطره انگیز 
انقــالب در میدان های تهران

ســرود های خاطره انگیــز دوران انقالب در قالب 
کاروان سرود »پرچم افتخار« در میدان های تهران 
اجرا شد. میدان های حسن آباد، امام خمینی )ره( 
و خیابــان آیــت اهلل طالقانی تهــران از ظهر امروز 
در آســتانه ایام دهه فجر پیروزی انقالب اسالمی 
میزبــان کاروان ســرود »پرچم افتخــار« بودند.
کاروان ســرود »پرچــم افتخار« متشــکل از ۸0 
نوجوان عضو گروه ســرود ابناءالحســن )ع( است 
که بزرگترین گروه ســرود مستقل نوجوان کشور 
لقب گرفته اند و با سرپرســتی استاد حاج حسین 
درویش قرار است به مدت ۱۳ روز در میدان های 
مهــم تهران به صورت ویژه ســرود های انقالبی را 
بازخوانی کنند.اجرای زنده ســرود های این گروه 
در میدان های مهم تهران با بازخورد های مثبت و 
استقبال همراه بود و در جهت انعکاس حداکثری 
ایــن فعالیت هنری در ایــام دهه فجر کلیپ های 
تولیــد شــده از کاروان »پرچم افتخار« هر روز از 
ســاعت ۱5:۳0، ۱۸ و ۲۱:۳0 از شبکه سه پخش 

خواهد شود.

پخش نمایشی با موضوع زندگی 
مقام معظم رهبری

نمایش رادیویی »طلوع« که بر اساس زندگی مقام 
معظم رهبری ساخته شده است، از رادیو نمایش 
به روی آنتن می رود. روایت نمایشــی فرازهایی از 
مقاطع ســنی کودکی و نوجوانی حضرت آیت اهلل 
سیدعلی حسینی خامنه ای، رهبر انقالب در قالب 
نمایــش رادیویی »طلوع« به مناســبت ایام دهه 
فجر و در آستانه ۲۲ بهمن، از رادیو نمایش پخش 
می شود.شهریار زمانی، نویسنده نمایش رادیویی 
»طلــوع« در توضیح ایــن نمایش گفت: نگارش 
»طلوع« با پیشــنهاد آقای ســوهانی، مدیر رادیو 
نمایش آغاز شد و ایده کار به تدریج شکل گرفت 
و ابعاد متن با توجه به حساســیت ســوژه، وسعت 
و گســتردگی موضوع تنظیم شد.وی خاطرنشان 
کرد: انتخاب بســتر تاریخی بــرای روایت، ابتکار 
خــودم بود؛ چراکه تولــد و نوجوانی رهبر انقالب 
همزمان با مقاطع حســاس و سرنوشــت سازی از 
تاریخ معاصر ایران است. اولویت کار اتقان و صحت 
روایــت و تاکید بر مســتند بودن متــن بود اما از 
تخیل هم برای نمایشــی شــدن متن و باور پذیر 
شدن بهره بردم.زمانی همچنین تاکید بر شعاری 
نبودن و نپرداختن مســتقیم به ســوژه را از دیگر 

اولویت های کار دانست.

 فیلم ســینمایی »هناس« به کارگردانی حســین دارابی در 
ششــمین روز جشــنواره فیلم فجر اکران شــد و در نهایت 
نتوانســت اقبال عمومی مخاطبان را همراه داشــته باشــد. 
هرچنــد ســوژه فیلم در نوع خود جذابیــت فراوانی دارد اما 
مشــکل اصلی این فیلم یعنی فیلمنامه باعث شــده تا اثر 
در بخشــهای مختلفی دچار سردرگمی باشد.مشکل اصلی 
فیلمنامه »هناس« در پرداخت نادرســت کاراکترها اســت، 
این فیلم تماما به کاراکتر شــهره پیرانی پرداخته و این تک 
سویه بودن کاراکتر در فیلم باعث شده تا کاراکترهای مکمل 

جایی برای ارائه نداشته باشند.

عدم پرداخت به کاراکترهای فرعی باعث شده تا دو کاراکتر 
اصلی فیلم هم رمقی برای ارائه نداشــته باشــند، به عنوان 
مثال شخصیت وحید رهبانی در فیلم که به عنوان کاراکتر 
بد به حســاب می آید، هیچ شناســنامه درســتی نداشته و 
مشــخص نیســت که وی به چه دلیل با دو کاراکتر اصلی 
مشکل دارد. عالوه بر آن کاراکتر امین میری و سولماز غنی 
نیز جای پرداخت بیشتری دارد، در مورد دو کاراکتر اصلی 
روابط عاشــقانه به خوبی در نیامده اســت، روابطی که فیلم 
اصرار بر حضور آن دارد اما اختالف ســنی کاراکترها باعث 
شده تا این رابطه شکل نگیرد. البته در این میان کارگردانی 

حسین دارابی قابل دفاع است و تا جایی که فیلمنامه اجازه 
داده کارش را انجــام مــی دهد، یکی دیگر از نقاط منفی اثر 
در پایان بندی آن است، پایان بندی خالف کلیت اثر کمی 
دچار شــعارزدگی شــده و می تواند در اکران عموم تغییرات 

فراوانی داشته باشد. 
در میان بازیگران نمیتوان به یک شاهکار اشاره کرد، اما مریال 
زارعی تمام تالش خود برای ایفای نقشی تاثیرگذار و درخشان 
کرد و موفق شد اما باید گفت که از وی آثار بسیار بهتری هم 
مشاهده شده است. از سویی بهروز شعیبی هم با وجود تمام 
انرژی که در اثر گذاشته نقشی سمپاتیک را ارائه نداده است. 

کتر پردازی شکل نمی گیرد »ِهناس« درامی که در کارا

رئیس کارگروه پیشــگیری و بهداشت ستاد ملی کرونا 
با بیان اینکه باید کانون های اصلی را شناســایی کرده و 
به ماهیــت اُمیکرون خوب توجه کنیم، گفت:اُمیکرون 
تاثیرش روی پوســت دراز مدت اســت و ممکن است تا 
۸ روز بماند؛بنابراین بهداشت دست خیلی مهم است.

 حمید ســوری، رئیس کارگروه پیشــگیری و بهداشت 
ستاد ملی کرونا درباره اینکه »اکنون وضعیت کرونایی 
کشــور چگونه اســت؟«،گفت: اُمیکرون با سرعت تاثیر 
می گذارد و مهمترین موضوع  اقدامات فوری اســت که 

باید انجام گیرد.وی ادامه داد: تفاوت اساســی واریانت 
اُمیکرون با دیگر واریانتها این است که وقت زیادی نداریم 
و باید به سراغ کارها و برنامه هایی برویم که زود جواب 
بگیریم تا بار ناشی از این اپیدمی را به حداقل برسانیم. 
رئیس کارگروه پیشــگیری و بهداشت ستاد ملی کرونا 
با بیان اینکه باید کانون های اصلی را شناســایی کرده و 
بــه ماهیت اُمیکرون خوب توجه کنیم، افزود:اُمیکرون 
باالخره تاثیرش روی پوســت دراز مدت اســت و ممکن 
است تا ۸ روز بماند؛ بنابراین بهداشت دست خیلی مهم 

است.سوری با بیان اینکه اُمیکرون روی پالستیک ۱۹0 
ساعت ماندگاری دارد،ابراز داشت:در خصوص ماندگاری 
در هوای آزاد نیز مانند واریانت های دیگر اســت؛ چون 
ویروس خارج از بدن موجود زنده خیلی نمی تواند زنده 
بماند اما پوســت و پالستیک به دلیل ویژگی های خود، 
ماندگاری ویروس را افزایش داده و باعث می شود سرعت 
انتشار باال رود.وی درباره »وقوع پیک ششم«،متذکر شد: 
بله، پیک ششم شروع شده، البته از لحاظ رسمی؛چراکه 
از سطح منطقه ای از چند هفته پیشتر شروع شده بود.

امیکرون چند روز روی دستانتان می ماند؟

دریچه علم

کارتون 

نگاهی به فیلم »بدون قرار قبلی«

 تکانه های غریب غربت
 »بدون قرار قبلی« من را یاد جمله ای از جولین بارنز نویسنده 
مشــهور انگلیســی می اندازد. او جایی درباره سوگواری کردن 
نوشــته بود، »به همان اندازه که می ارزید درد دارد.« و اینجا 
دختری بعد از سی سال دوری از پدر، پدری که سال ها به اندازه 
یــک هالــه نور دور و خارج از دید بــود آرام آرام درد نبودنش 
شــروع می شود. پدری که در غیاب، حضوری گسترده داشته 
و وضوحی شفاف، اما نبودنش یکهو به اندازه تمام این سی سال 

روی سر دختر آوار می شود.
بهروز شعیبی، در آخرین ساخته اش از هیاهوی »روز بلوا« فاصله 
گرفته و ترجیح داده آهسته تر حرکت کند و شخصیت هایش را 
به جای کنش بیرونی به طمأنینه و مکث دعوت کند. »بدون 
قرار قبلی« پرتره ای با مایه های پررنگ مذهبی است که بیشتر 
از دوسوم آن در مشهد می گذرد. شهری که خود شعیبی در آن 
به دنیا آمده و خیلی خوب آنجا را می شناسند. احتماال همین 
هم جواری باعث شده تقریبا بیشتر فیلم هایش رنگ مایه های 

دینی داشته باشد.
در این ســال ها ســینماگران بسیاری تنها هدفشان از سفر به 
مشــهد نمایش چندساعت زیارت هول هولکی با دوربین زوم 
نافرم بوده. شیوه ای که در نهایت منجر به یک نگاه کارت پستالی 
و بی نهایت تزیینی و تصنعی به مقوله زیارت، شفا یا دگرگونی 
ناگهانی یک شخصیت در یک فضای معنوی می شد. اما این بار 
مــا بــا یک »حرم« متفاوت روبــه رو بودیم. دوربینی که هیچ 
اصراری ندارد بیش از اندازه و غلوشده در حرم بچرخد و تصاویر 
تکراری ضبط کند. حتی خادمی که خود شــعیبی نقشــش را 
بازی می کند هم لهجه غلیظ مشهدی ندارد و به قاعده دختر 

را راهنمایی می کند.
مهم تــر از همه، شــخصیت ها برای یک بــار و در یک زیارت 
نیم ساعته و از روی عجله تمام نمی شوند. بلکه به طور منطقی 
اجازه می دهد شــخصیت اصلی آرام آرام با این فضا ارتباط 
برقــرار کند. ســکانس پایانی فیلــم را باید یکی از ناب ترین 
و زیباتریــن نگاه ســینمایی به حــرم مطهر رضوی در تاریخ 

سینمای ایران دانست که مخاطب از دیدنش سیر نمی شود. 
او البته در یادداشت خیلی کوتاهی قبل از نمایش فیلمش در 
مجله »فیلم امروز« نوشــت که این ســینما و این نوع نگاه از 
کجا می آید. »سینما برای من بوی عطر را به تصویر کشیدن 
اســت. عکســی از عباس کیارستمی، شــعری از محمدرضا 
شــفیعی کدکنی، ترانه ای ازاسماعیل ستارزاده، آواز محمد 

معتمدی، ما در این زمانه زیسته ایم.
این نشانه های دوران ما هستند و نیازی نیست به آیندگان تاریخ 
بگوییم. آدرس روزگار ما شــفیعی کدکنی است، کیارستمی 
اســت.« در واقع، شــخصیت اصلی فیلم از دل یک خانواده 
فروپاشــیده می آید، اما کســی را مقصر نمی داند و بیشــتر با 
خودش طرف است. فیلم ساز این مادر مشوش را به یک سفر 
درونــی می بــرد، به خلوتی که اجــازه بدهد خودش و خیلی 

چیز های دیگر را پیدا کند.
یاســمن در »بدون قرار قبلی« )با بازی پگاه آهنگرانی( مسیر 
ملتهبی را طی می کند و این التهاب با چیدمان درست اطالعات 
آرام آرام به مخاطب ارائه می شود و در انتهای فیلم به اوج خودش 
می رسد. او به همراه فرزندش که بیماری خاصی دارد ناگاه به 
ایرانی می آید که سی سال از آن دور بوده و البته عالقه ای هم به 
برگشت نداشته، اما یک وسوسه یا به تعبیری یک نیروی درونی 
او را به برگشت راضی می کند. بعد از آنجا به شهری می رود که 

جز یک خاطره در حرم چیزی یادش نیست.
حتــی خاطراتی که دخترخالــه اش برایش تعریف می کند را 
هم به خاطر نمی آورد یا وانمود می کند که یادش نیســت، اما 
فیلم نامه از هر خاطره کوچکی به بهترین شکل ممکن برای ارائه 
اطالعات و شخصیت پردازی استفاده می کند. هرچند روشن 
نیســت قصه مصطفی مســتور در این بین چقدر سهیم بوده و 
چقدر از آن اســتفاده شــده است. از آن طرف، در این سفر او با 
فرزندش همراه است، فرزند کوچکی که به بیماری خاصی دچار 
است و خیلی نمی توان تنهایش گذاشت، اما او را باید یکی از 
محور های اصلی قصه دانست که بهترین لحظات را رقم می زند.

پرده نقره ای 

 ببینید 
سبد معیشتی 

 کارگران 
چی شد؟!

اعضای شورای عالی 
کار در نشستی روی 

رقم سه میلیون و 2۸6 
هزار و 6۱4 تومان 

به عنوان هزینه سبد 
معیشت کارگران در 

بخش مواد غذایی 
و خوراکی به توافق 

رسیدند. موضوعی که 
سوژه کارتونی از مهدی 

عزیزی در خبرآنالین 
شد.

فرهنگ و هنر


